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ABSTRAK 

Nur Havidhin, Bintan. 2019. Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

Mura>bah}ah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo. Skripsi, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun 

Roudlotul Janah, M.Ag. 

Kata kunci : Nasabah, Angsuran, Kendala 

Pada dasarnya pembiayaan di BPRS tidak jauh berbeda dengan 

pembiayaan yang ada di bank syariah. BPRS Al Mabrur juga memiliki usaha 

yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada awal 

pembiayaan bank akan melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pengajuan 

pembiayaan. Namun analisis character yang dilakukan pihak bank tidak 

maksimal, sehingga memicu adanya pembiayaan bermasalah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan pembiayaan Murābahah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Al-Mabrur Ponorogo dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan 

Murābahah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan pihak BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif deskriptif. Kemudian, data 

tersebut diolah dan dianalisis dengan pola piker induktif. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan 

pada pengumpulan data dan realitas persoalan. 

Berdasarkan hasil dari penelitian menyimpulkan faktor-faktor pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah berasal dari pihak 

bank (faktor internal), dari luar/bencana (faktor eksternal), dan faktor dari 

nasabah. Sedangkan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan mura>bah}ah 

bermasalah di BPRS Al-Mabrur Ponorogo adalah: 1) Dengan melakukan 

pendekatan kepada nasabah, 2) Restrukturisasi, 3) Eksekusi jaminan. 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan 

perpanjangan tangan dari lembaga keuangan syariah.1 Dalam menjalankan 

usahanya BPRS juga menganut pada hukum-hukum Islam. BPRS 

memiliki kegiatan usaha sama halnya dengan bank-bank syariah yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana. Produk menghimpun dana dalam 

bank salah satunya meliputi tabungan, sedangkan dalam penyaluran dana 

bank, salah satunya yaitu melakukan transaksi pembiayaan kepada sektor-

sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. 

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa pengertian 

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran,2 artinya BPRS tidak dapat memberikan 

pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Selanjutnya pasal 2 

dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-

hatian.3 Dengan demikian, BPRS berperan dalam mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan serta 

                                                            
1Achmad Rifa’i, “Peran Bank Pembiayaan Rakyar Syariah Dalam Mengimplementasikan 

Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM”, Human Falah, 4 (2017), 201. 
2Bank Indonesia, “UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 3.dalam 

https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf  (diakses pada 
tanggal 27 Mei  2019) 
 

3ibid, 6. 
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https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf%20%20(diakses%20pada%20tanggal%2027%20Mei%20%202019)


 

hasil-hasilnya. BPRS dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Berikut perkembangan BPRS dari tahun 2013 sampai dengan 2018.4 

Jumlah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

163 163 163 166 167 167 
 
(sumber: statistik Perbankan Syariah 2013-2018, diolah) 

Perkembangan BPRS mengalami peningkatan, meskipun 

dibeberapa tahun mengalami kesamaan jumlah, namun saat ini BPRS 

dapat berkembang dengan baik. Dari segi kinerja, BPRS masih berada di 

bawah bank konvensional. 

Pada dasarnya pembiayaan di BPRS tidak jauh berbeda dengan 

pembiayaan yang ada di bank syariah. Dalam perkembangannya, saat ini 

pembiayaan mura>bah}ah juga merupakan pembiayaan yang paling dominan 

digunakan oleh BPRS, meskipun terdapat produk lainnya seperti salam, 

istis}na’, qard}, mud}a>rabah, musha>rakah, ija>rah namun pada kenyataanya 

yang paling sering diminati adalah akad mura>bah}ah, karena produk 

tersebut dalam mekanismenya lebih mudah diterapkan dari pada akad 

lainnya. 

Pembiayaan mura>bah}ah adalah pembiayaan dengan akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi menggunakan akad 

ini dahulunya lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 

                                                            
4 Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” dalam https://ojk.go.id (diakses 

tanggal 26 februari 2019). 
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Pembiayaan mura>bah}ah merupakan akad yang paling sederhana diantara 

akad yang lain. Berikut ayat yang mengenai mura>bah}ah: 

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#þθè= à2 ù's? Νä3s9≡uθøΒ r& Μà6oΨ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ HωÎ) β r&    šχθä3s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã 

<Ú# ts? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè= çF ø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪     

 
    Artinya: 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 di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.5 

 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( BPRS) Al Mabrur Ponorogo 

merupakan lembaga keuangan yang terletak di Jalan May.Jend Sutoyo 

No.29, Kertosari, Cekok, Babadan, Ponorogo. BPRS Al Mabrur memiliki 

usaha yang sama dengan lembaga keuangan yang lain yaitu menghimpun 

dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menghimpun dana 

BPRS Al Mabrur mengaplikasikannya dalam bentuk tabungan dan 

deposito, sedangkan dalam menyalurkan dana bank ini menggunakan 

pembiayaan-pembiayaan dengan beberapa akad seperti mura>bah}ah, salam, 

istis}na’, qard}, mud}a>rabah, musha>rakah, ija>rah, akan tetapi dari beberapa 

akad tersebut yang paling unggul dan sering digunakan adalah akad 

mura>bah}ah. 

Pada laporan kualitas aktiva produktif periode Desember 2018 

disebutkan bahwa pembiayaan mura>bah}ah sebesar Rp.23,060,262,000, 

pembiayaan qard} sebesar Rp.13,350,000, pembiayaan mud}a>rabah sebesar 

                                                            
5al-Qur’an, 4:29. 

 
 



 

130,500,000 dan ija>rah sebesar Rp.2,500,000,000.6 Dari laporan publikasi 

BPRS Al Mabrur tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang paling 

umum dilakukan BPRS Al-Mabrur dengan menggunakan akad 

mura>bah}ah, dimana akad ini memang akad yang paling sederhana dan 

banyak dilakukan dalam dunia perbankan syariah. 

Dalam memberikan pembiayaan BPRS Al Mabrur terlebih dahulu 

menganalisis calon nasabahnya dengan menggunakan prinsip 5C yang 

terdiri dari character  yang merupakan watak ataupun sifat dari seseorang, 

capacity merupakan analisis dengan melihat kemampuan nasabah dalam 

mengembalikan pembiayaan, capital untuk mengetahui apakah modal 

yang digunakan efektif atau tidak, condition of economy perlunya 

mengetahui kondisi ekonomi, sosial dan politik yang adasekarang dan di 

masa yang akan mendatang dalam menilai pembiayaanya, collateral yang 

merupakan jaminan yang akan diberikan oleh calon nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan baik yang berwujud fisik maupun non fisik. BPRS 

Al Mabrur selain menganalisis terlebih dahulu pembiayaan yang akan 

dicairkan juga tetap mementingkan kecepatan dan kepuasandalam 

pencairan pembiayaannya.7 Hal ini bertujuan agar menarik para nasabah 

untuk melakukan pembiayaan. Kepentingan tersebut membuat BPRS Al-

Mabrur dalam menganalisis character nasabah tidak maksimal, karena 

dalam menganalisis pembiayaan ketika berkas pengajuan pembiayaan 

                                                            
6Al-Mabrur Ponorogo, Laporan Kualitas Aktiva Produktif Dan Informasi Lainnya 

Publikasi Periode Desember 2018, ( Ponorogo: Al-Mabrur Ponorogo, 2019). 
7AgungPrihandoko , wawancara, 28  Maret 2019. 

 
 



 

sudah lengkap maka pembiayaan yang diajukan tersebut kemudian 

disetujui, sehingga memicu adanya pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada 

penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam 

pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan. 

Dalam memberikan pembiayaan, BPRS rentan sekali dengan kerugian 

karena adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

dapat berasal dari pihak bank. Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak 

analisis pembiayaan kurang teliti sehingga apa yang harusnya terjadi tidak 

diprediksi sebelumnya dan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak 

analisis pembiayaan dengan pihak nasabah sehingga dalam 

menganalisisnya dilakukan secara subjektif. Selain itu faktor lain yaitu 

dikarenakan faktor dari nasabahnya. Faktor dari nasabah misalnya turunya 

kondisi usaha nasabah yang menyebabkan bermasalahnya pembiayaan 

yang sedang dijalani oleh nasabah itu sendiri. Adanya i’tikad tidak baik 

dari nasabah berupa menunda-nunda pembayaran padahal dalam keadaan 

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

mengelola usahanya. 

Untuk mengetahui berkualitasnya suatu pembiayaan terdapat 

penggolongan kualitas pembiayaan seperti pembiayaan yang lancar, 

pembiayaan yang dalam perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, 

pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Fatturahman Jamil 

 
 



 

menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas 

pembiayaannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan 

macet.8 Adapun pembiayaan bermasalah dalam laporan kualitas aktiva 

produktif di BPRS Al-Mabrur pada Desember 2018, adalah pembiayaan 

mura>bah}ah yang kurang lancar mencapai Rp. 114,721,000, diragukan Rp. 

72,650,000, dan untuk pembiayaan macet Rp.407,297,000, sedangkan 

pembiayaan lain seperti qard}, ija>rah, mud}a>rabah tidak mengalami 

permasalahan.9 Angka ini merupakan angka pembiayaan bermasalah yang 

tinggi mengingat pembiayaan mura>bah}ah merupakan pembiayaan yang 

paling sederhana dan beresiko kecil dari pembiayaan mud}a>rabah yang 

mempunyai resiko yang cukup besar. 

Berdasarkan uraian di atas, jika pembiayaan telah mengalami 

tunggakan atas kesepakan yang telah dilakukan, maka pembiayaan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar atau 

bermasalah dan pembiayaan ini harus cepat ditangani oleh pihak BPRS 

Al-Mabrur agar tidak berkelanjutan. Untuk itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana 

penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo, sehingga penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan 

                                                            
8Fatturahman Jamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 35. 
9Ibid, Al Mabrur Ponorogo, Laporan Kualitas. 

 
 



 

Mura>bah}ah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al Mabrur Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis strategi dalam penyelesaian pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-

Mabrur Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulisan karya ilmiah 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan mura>bah}ah 

bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al Mabrur 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui analisis strategi dalam penyelesaian pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-

Mabrur Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya 

keilmuan perbankan dan dapat memberikan pemikiran dan 

 
 



 

pengembangan ilmu dibidang perbankan pada umumnya, pada Prodi 

Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga perbankan khususnya bank BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo, agar meningkatkan peran dan fungsi pelayanan  kepada 

masyarakat serta memberikan kemudahan dalam memberikan jasa 

pembiayaan kepada masyarakat. 

b. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat 

tentang faktor penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah pada 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo serta menambah kepercayaan kepada 

masyarakat terhadap BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengkaji pustaka-pustaka yang 

ada sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut. Adapun kajian 

pustaka yang digunakan penulis adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan Laili Maulistina prodi perbankan 

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

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad mura>bah}ah dalam 

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

bahwasannya BPRS kota Bandar lampung melakukan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah melalui strategi penagihan secara intensif, surat 

peringatan, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, 

penghapusan bukuan, kemudian di selesaikan melalui jalur hukum agama. 

 
 



 

persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas 

tentang penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah. Perbedaan 

dengan penelitian terdahulu adalah peneliti berfokus pada penyelesaian 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Al-Mabrur Ponorogo, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti 

bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad 

mura>bah}ah dari sudut perspektif Islam di BPRS Bandar Lampung.10 

Kedua, penelitian oleh Winarni. Dengan judul skripsi “Strategi 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Pada Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Tanggerang Ciputat”. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

warung mikro pada bank syariah mandiri Kantor Cabang Tanggerang 

ciputat adalah usaha nasabah menurun bahkan bangkrut, PHK, nasabah 

menghilang, marah, meninggal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah adalah regular collection (Penagihan) dan rescheduling 

(penjadwalan kembali). Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu 

adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah penulis berfokus 

pada  penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo sedangkan penelitian 

terdahulu membahas pembiayaan bermasalah yang terjadi pada warung 

                                                            
10 Laili Maulistina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad 

Murābahah dalam perspektif Islam di BPRS Bandar Lampung,” Skripsi (Lampung: UIN Raden 
Intan Lampung, 2017), 118. 

 
 



 

mikro yang melakukan pembiayaan di bank syariah mandiri Kantor 

Cabang tanggerang ciputat.11 

Ketiga, Zahrotul Lainaprodi muamalah fakultas syariah dari UIN 

Walisongo Semarang.Dengan judul skripsi “Analisis Penyelesaian 

Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang 

Cepiring”. Hasil dari skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan 

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

terhadap penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah adalah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum islam, karena dalam menangani pembiayaan 

bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih 

dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan utang. Persamaan dengan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah. Perbedaan dengan penelitian 

terdahulu adalah peneliti berfokus pada penyelesaian pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo.12 

Dalam penelitian sebelumnya pembahasan yang dilakukan oleh Laili 

Maulistina dan Zahrotul Laina adalah penyelesaian pembiayaan 

mura>bah}ah menurut perspektif islam, sedangkan penulis sendiri 

membahas mengenai penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah 

                                                            
11Winarni, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro pada BSM KC 

Tanggerang Ciputat,” Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 95.  
12Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Bermasalah di BMT Insan 

Sejahtera Cabang Cipiring,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), 46. 

 
 



 

menurut pendapat Bagya Agung Prabowo dan Fatwa DSN-MUI. Adapun 

penelitian dari Winarni objek yang digunakan penelitian adalah 

pembiayaan bermasalah warung mikro, sedangkan peneliti menggunakan 

objek pembiayaan mura>bah}ah bermasalah. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan 

dari hasil penelitian, maka metode penelitian yang akan digunakan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menekankan 

analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan 

dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan 

senantiasa menggunakan logika ilmiah.13 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu 

salah satu jenis penelitian dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

deskriptif penulis akan  mendeskriptifkan data yang peneliti dapat 

mengenai faktor-faktor pembiayaan mura>bah}ah bermasalah dan strategi 

dalam penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan atau 

                                                            
13Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif  Teori Dan Praktek, (Jakarta:PT Bumi 

Aksara,  2015), 45. 

 
 



 

fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan 

menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian 

adalah di kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 

Ponorogo, Jl. May.Jend. Sutoyo No. 23 Telp.(0352) 481178 Babadan, 

Ponorogo. Di BPRS Al-Mabrur ini pembiayaan yang paling banyak 

dilakukan adalah pembiayaan mura>bah}ah karena pembiayaan ini 

merupakan pembiayaan yang paling sederhana dari pembiayaan-

pembiayaan yang lain. Pembiayaan ini juga memiliki resiko 

pembiayaan bermasalah yang cukup tinggi di BPRS Al-Mabrur, 

sehingga mengharuskan pihak bank berhati-hati dalam memberikan 

pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan agar 

meminimalisir resiko dari pembiayaan itu sendiri. 

3. Data dan Sumber Data 

Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data mengenai pembiayaan bermasalah dan penilaian analisis 5C 

terutama analsis character yang berhubungan dengan penyebab 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syari’ah Al Mabrur Ponorogo. Selain itu juga data terkait faktor lain 

penyebab pembiayaan bermasalah. Data tersebut bersumber dari 

hasil wawancara dengan bagian marketing yang dilakukan oleh 

penulis di lokasi kantor BPRS Al Mabrur Ponorogo. 

 
 



 

b. Dokumen dan penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo. Adapun 

data ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak marketing di 

BPRS Al-Mabrur Ponorogo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data di lapangan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data  diantaranya:14 

a. Interview/wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab langsung terhadap pihak bank yang 

menangani pembiayaan tersebut. Teknik tersebut digunakan untuk 

mencari data mengenai penyebab dan strategi dalam menyelesaikan 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah. 

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencatat 

dan memanfaatkan data-data yang ada di lokasi penelitian, baik 

berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terkait dengan 

pembiayaan mura>bah}ah untuk memperoleh informasi yang dapat 

melengkapi data terhadap penelitian ini. Teknik ini dapat digunakan 

untuk mengetahui laporan publikasi bulanan BPRS Al-Mabrur. 

c. Teknik kepustakaan adalah pengumpulan data dari buku-buku, 

internet, artikel maupun surat kabar serta pendapat para ahli. Teknik 

kepustakaan dapat digunakan peneliti untuk mencari teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti teori 

                                                            
14Ibid., 50. 

 
 



 

mengenai faktor penyebab dan penyelesaian pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah. 

5. Analisis Data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara 

kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan 

untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena 

yang diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan 

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

bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan 

sehingga mampu berlaku secara umum. 

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah 

dan strategi dalam penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data merupakan uji untuk 

mengukur keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang 

dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian.Hal ini dimaksudkan 

untuk menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitin.Adapun 

 
 



 

kepercayaan kebenaran terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan:15 

a. Peningkatan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan 

itu salah atau tidak dan peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

b. Triangulasi  

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu.Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check). 

c. Mengadakan Membercheck  

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

                                                            
15 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, ( 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 394-397. 

 
 



 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan 

setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah 

mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Dapat dilakukan secara 

individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau 

melalui forum diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan membercheck, 

mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak 

oleh pemberi data.Setelah data disepakati bersama maka para 

pemberi data diminta untuk menandatangani supaya lebih otentik. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti 

akan menguraikan penelitian ini dalam lima bab yang akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENYELESAIAN 

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH 

Bab ini berisi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, 

fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan mura>bah}ah, 

landasan hukum pembiayaan mura>bah}ah, rukun dan syarat 

pembiayaan mura>bah}ah, manfaat dan resiko pembiayaan 

 
 



 

mura>bah}ah, pembiayaan mura>bah}ah bermasalah, kualitas 

pembiayaan mura>bah}ah, analisis pembiayaan, dan 

penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah bermasalah, fatwa 

DSN-MUI. 

BAB III:  STRATEGI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MURA>BAH}AH BERMASALAH 

Bab ini membahas mengenai profil BPRS Al Mabrur, 

faktor penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah, dan 

strategi dalam penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah 

bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-

Mabrur Ponorogo. 

BAB IV  : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MURA>BAH}AH BERMASALAH DI BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-MABRUR 

PONOROGO 

Bab ini membahas tentang hasil penelitian faktor-faktor 

penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah, dan analisis 

strategi dalam penyelesaian pembiayaan mura>bah}ah 

bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-

Mabrur Ponorogo. 

BABV: PENUTUP DAN SARAN. 

 
 



 

Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB II 

PEMBIAYAAN MURĀBAHAH DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

MURĀBAHAH BERMASALAH 

A. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Istilah pembiayaan pada 

dasarnya lahir dari pengertian I believe, I trust, yaitu „saya percaya‟ 

atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang artinya 

kepercayaan (trust) yang berarti bahwa bank menaruh kepercayaan 

kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh 

bank selaku s}ahib al-ma>l.16 Dana tersebut harus digunakan dengan 

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang 

jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Dalam undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 

dan pihak lainyang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.17 

                                                            
16 M.  Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktek, ( Jakarta: Gema Insane, 

2001), 158. 
17Kasmir, Manajemen Perbankan, ( Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2000). 73. 

 
 



 

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan sendiri maupun 

lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.18 

2. Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari suatu bank 

syariah. Adapun tujuan pembiayaan diantaranya:19 

a. Pemilik 

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank 

tersebut. 

b. Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari 

bank yang dikelolanya. 

c. Masyarakat 

1) Pemilik dana 

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan atas dana yang 

diinventasiakan akan memperoleh bagi hasil. 

2) Debitur yang bersangkutan 

                                                            
18Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 302. 
19Ibid., 303-304. 

 
 



 

Para debitur dengan adanya penyediaan dana baginya, mereka 

terbantu guna menjalankan usahanya atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diinginkannya. 

3) Masyarakat umum atau konsumen 

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkanya. 

d. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh 

pajak ( berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh 

bank dan juga perusahaan-perusahaan). 

e. Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan 

usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani. 

3. Fungsi Pembiayaan 

Adapun pembiayaan yang dilakukan bank memiliki beberapa 

fungsi diantaranya adalah:20 

a. Meningkatkan daya guna uang 

Meningkatkan daya guna uang berarti para penabung menyimpan 

uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Uang 

tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh 

suatu bank guna usaha peningkatan suatu produktivitas. 

                                                            
20M.  Syafi’i Antonio, Bank Syariah..., 160. 

 
 



 

b. Meningkatkan daya guna barang 

Dengan adanya pembiayaan produsen mampu memproduksi bahan 

mentah menjadi barang jadi, sehingga mampu menambah nilai 

barang tersebut. 

c. Meningkatkan peredaran uang 

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan 

lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu 

kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah 

baik. 

d. Menimbulkan kegairahan berusaha 

Bagi para pengusaha ia akan mendapat bantuan permodalan dari 

adanya pembiayaan, kemudian mereka dapat menggunakannya 

untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas. 

e. Stabilitas ekonomi  

Pembiayaan dalam ekonomi yang kurang sehat dapat menekan arus 

inflasi dan dapat digunakan untuk usaha pembangunan ekonomi. 

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Para pengusaha yang memperoleh pembiayaan akan meningkatkan 

usaha mereka. Adanya peningkatan usaha berarti adanya 

peningkatan profit, kemudian secara terus menerus pendapat 

bertambah dan pajak pun juga bertambah. Pembiayaan juga akan 

disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor, sehingga 

menghasilkan pertambahan devisa. 

 
 



 

g. Sebagai alat penghubung perekonomian internasional 

Dengan pembiayaan negara-negara maju dan kaya dapat 

memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau 

negara yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut 

tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan 

dan jangka waktu yang panjang, sehingga perekonomian 

internasional terhubung. 

B. Pembiayaan Mura>bah}ah 

1. Pengertian Pembiayaan Mura>bah}ah 

Mura>bah}ah didefinisikan oleh para fuqaha' sebagai penjualan 

barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah 

margin keuntungan yang disepakati.21 Al-Kaff, seorang kritikus 

mura>bah}ah kontemporer, menyimpulkan bahwa mura>bah}ah adalah 

salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para 

sahabatnya. Menurutnya para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat 

mereka tentang mura>bah}ah pada seperempat pertama abad kedua 

Hijriyah atau lebih akhir lagi. Mengingat tidak adanya rujukan baik 

didalam Al-Qur’an maupun Hadist shahih yang diterima umum, maka 

para fuqaha' harus membenarkan mura>bah}ah dengan dasar yang lain.22 

Terminologi jual-beli adalah sebuah perbuatan hukum yang 

mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu batang 

                                                            
21Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 

Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 25. 
22 Ibid. 

 
 



 

dari pihak penjual kepada pihak pembeli.23 Adapun alat yang 

digunakan dalam transaksi tersebut adalah uang sebagai alat tukarnya. 

Terdapat bentuk jual-beli dan akad yang sering digunakan oleh bank 

syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah 

satunya adalah mura>bah}ah. 

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan mura>bah}ah adalah 

pembiayaan dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Kareketeristik mura>bah}ah adalah sipenjual harus memberi 

tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah 

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.24 

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mura>bah}ah 

a. Pengaturan dalam hukum positif 

1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan, 

2) PBI No.9/19/PBI/2007 jo. PBI No.10/16/PBI/2008 tentang 

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, 

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang 

produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

                                                            
23Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2009), 107. 
24 Adiwarman Karim, Bank Islam Edisi Dua, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004), 

103. 

 
 



 

4) Ketentuan pembiayaan mura>bah}ah dalam praktik Perbankan 

Syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah, 

5) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha 

Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan 

mura>bah}ah.25 

b. Landasan syariah 

Adapun dalil mengenai mura>bah}ah sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Qur’an sebagai berikut: 

$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (# þθè= à2 ù's? Νä3s9≡uθøΒ r& Μà6oΨ÷t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ HωÎ) β r& šχθä3s? ¸ο t≈ pg ÏB 

⎯ tã <Ú# ts? öΝä3Ζ ÏiΒ 4 Ÿωuρ (#þθè= çF ø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪     

   
    Artinya: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 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.26 

 
Mura>bah}ah merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan 

prinsip akad ini yang mendominasi mendapatan bank dari produk-

produk yang ada di bank syariah. Jual-beli dalam islam sebagai 

sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai 

Allah SWT, dalam jual-beli juga sangat diharapkan adanya unsur 

suka sama suka. 

                                                            
25 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum..., 29. 
26 al-Qur’an, 4:29. 

 
 



 

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mura>bah}ah 

Adapun rukun dari akad mura>bah}ah yang harus dipenuhi dalam 

transaksi ada beberapa yaitu:27 

a. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang 

untuk dijual dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan 

membeli barang. 

b. Objek akad yaitu barang dan harga. 

c. Sighat, merupakan ijab dan kabul. 

Dalam pembiayaan ini bank sebagai pemilik dana membelikan 

barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah 

yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah 

dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah 

akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai 

maupun cicil. 

Sedangkan untuk syarat-syarat yang harus ada dalam setiap 

transaksi pembiayaan mura>bah}ah adalah : 

a. Mengetahui harga pertama ( harga pembelian ) 

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal 

itu adalah syarat sahnya transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi 

semua transaksi yang terkait dengan mura>bah}ah seperti pelimpahan 

wewenang (tauliyah), kerja sama (isyra’), karena semua transaksi 

ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal, jika tidak 

                                                            
27Ascaria, Akad & Produk bank Syariah , (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), 82. 

 
 



 

mengetahuinya maka jual-beli tersebut tidak sah hingga di tempat 

transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan 

tempat tersebut, maka gugurlah transaksi tersebut. 

b. Mengetahui besarnya keuntungan 

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia 

merupakan bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah 

syarat sahnya jual-beli. 

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

d. Kontrak harus bebas dari riba 

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara’ (rukun yang 

ditetapkan) 

f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan  secara hutang. 

4. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mura>bah}ah 

Pembiayaan dengan menggunakan akad mura>bah}ah memiliki 

beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. 

Pembiayaan mura>bah}ah  memiliki banyak manfaat bagi bank syariah, 

salah satu manfaat dari pembiayaan mura>bah}ah adalah adanya 

keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dari penjual dengan 

harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan ini juga sangat 

 
 



 

sederhana dan memudahkan penanganan administrasinya di  bank 

syariah.28 

Resiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai 

berikut:29 

a. Default atau kelalaian maksudnya adalah ketika nasabah sengaja 

tidak membayar angsuran, 

b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di 

pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak 

bisa mengubah harga jual-beli tersebut, 

c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 

nasabah karena berbagi sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 

perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerima barang tersebut, 

karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain 

karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan 

yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian 

dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank, 

dengan demikian bank mempunyai resiko untuk menjualnya 

kepada pihak lain. 

d. Di jual, karena mura>bah}ah bersifat jual-beli dengan hutang, maka 

ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, 

nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, 

                                                            
28 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum..., 33. 
29 M.  Syafi’i Antonio, Bank Syariah...,107. 

 
 



 

termasuk untuk menjualnya , dengan demikian resiko default akan 

besar. 

5. Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah  

Pembiayaan bermasalah adalah  pembiayaan dimana nasabah 

cidera janji dalam pembayaran sesuai perjanjian, sehingga terjadi 

tunggakan atau ada potensi kerugian di pihak nasabah sehingga 

memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemuadian hari bagi bank 

dalam arti luas.30 Pembiayaan bermasalah juga dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) utama 

dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan 

kelambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis, atau 

diduga ada kemungkinan potensi loss.31 Dalam portofolio pembiayaan, 

pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena 

resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan 

memengaruhi kesehatan. Berikut faktor-faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah secara umum, seperti:32 

a. Kurang informasi (data) yang dipakai waktu analisis pembiayaan 

b. Perubahan kondisi ekonomi tidak terantisipasi 

c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan, bidang usaha 

(mismanagement) 

                                                            
30Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 207. 
31Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum..., 129. 
32Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, ( Jakarta: Rineka Ciptra, 2009), 

269-270. 

 
 



 

d. Ketidakjujuran debitur (misrepresentation) atas informasi dan 

laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi 

utang piutang, persediaan barang dan sebagainya. 

e. Nasabah menyalahgunakan kredit 

f. Nasabah beritikad tidak baik. 

g. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus bank seperti 

persaingan antar bank, kualitas petugas bank yang kurang baik. 

Dalam Bagya Agung sebab-sebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak 

eksternal, yaitu sebagai berikut: 

a. Dari Pihak Internal Bank 

1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat 

2) Kuantitas, kualitas, dan integritas SDM yang kurang memadai. 

3) Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang 

tepat, 

4) Kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan, 

sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang 

dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan 

ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan 

pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini 

5) Prasarana dan srana lain yang tersedia kurang mendukung, baik 

yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun 

administrasinya. 

 
 



 

6) Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya 

7) Kesalahan petugas pembiayaan atau kurangnya data terkait 

nasabah. 

b. Dari pihak nasabah 

1) Karakter atau iktikad yang tidak baik, seperti melarikan diri 

setelah menarik pembiayaan, memalsukan surat resmi, 

memalsukan tanda tangan, memalsukan usaha, memalsukan 

catatan/pembukuan 

2) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan, seperti 

dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk 

konsumsi. 

3) Nasabah mempunyai permasalahan dalam usahanya sehingga 

ansuran kepada bank menjadi tertunda. 

c. Dari pihak eksternal 

1) Krisis ekonomi 

2) Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh 

pihak bank maupun nasabah 

3) Bencana alam atau gangguan keamanan ( kerusuhan massa ) 

yang menimpa nasabah. 

4) Kebijakan pemerintah 

 

 

 
 



 

6. Kualitas Pembiayaan Mura>bah}ah 

Dalam menjalankan suatu pembiayaan terdapat beberapa kualitas 

pembiayaan yang dapat digunakan sebagai acuan apakah pembiayaan 

tersebut merupakan pembiayaan yang berkualitas atau tidak. Dalam 

wangsawidjaja menyebutkan kualitas pembiayaan mura>bah}ah 

diantaranya:33 

a. Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang tergolong dalam 

kriteria ini adalah pembiayaan yang mengalami tunggakan 

pembayaran angsuran pokok  ataau margin  telah melampaui 3 

bulan, namun belum melampau 6 bulan. 

b. Pembiayaan diragukan, merupakan pembiayaan yang mengalami 

tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin lebih dari 6 

bulan, namun belum melampaui 9 bulan. 

c. Pembiayaan macet, merupakan pembiayaan dengan tunggakan 

pembayaran angsuran pokok atau margin telah melampaui 9 bulan. 

C. Analisis Kelayakan Pembiayaan 

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, 

dan sebagainya).34 Sedangkan kelayakan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berasal dari kata layak yang berarti wajar, pantas, patut.35 

                                                            
33Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), 80. 
34 Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam Kbbi.web.id (diakses pada tanggal 1 Juli 2019).  
35Ibid. 

 
 



 

Adapun pengertian kelayakan dalam studi kelayakan bisnis adalah 

penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan 

berhasil.36 

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang 

dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang 

telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis ini bank 

ingin mendapat keyakinan bahwa proyek pembiayaan yang diajukan 

tersebut layak.37 Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang 

tepat, sehingga analisis pembiayaan merupakan aspek yang penting dalam 

keputusan pembiayaan. 

Bank melakukan analisis pembiayaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah 

pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka 

mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan 

konsumsi yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah untuk 

menilai kelayakan calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak 

terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan 

yang layak.38 Analisis pembiayaan sangat diperlukan untuk mengetahui 

                                                            
36Jumingan, Studi Kelayakan Bisnis Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan, (Jakarta : 

PT Bumi Aksara, 2009), 3. 
37Rohmatan,  “Analisis Implementasi Prinsip 5c Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan 

Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtra (BUS) Cabang Cepu”, Skripsi ( 
Semarang: UIN Wali Songo, 2015), 12. 

38 Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 
2005), 305. 

 
 



 

kondisi sesungguhnya nasabah yang akan dibiayai.39 Dengan melakukan 

analisis yang mendalam, maka bank dapat terhindar dari adanya masalah 

pembiayaan. 

Beberapa prinsip yang perlu dilakukan pada saat menganalisis 

pembiayaan diantaranya yaitu prinsip 5C. Penerapan prinsip ini dilakukan 

bank oleh calon debitur agar bank tidak salah dalam menyalurkan dananya 

sehingga dana tersebut dapat kembali sesuai jangka waktu yang telah 

disepakati. Adapun prinsip 5C diantaranya:40 

1. Character 

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon 

debitur.Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur 

denagn tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai 

keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai 

dengan lunas. Bank ingin meyakini bahwa calon debitur mau memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 

Bank juga ingin mngetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter 

yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan 

pembiayaan yang akan diterima dari bank. Adapun cara-cara yang 

ditempuh bank dalam menganalisis character diantaranya: 

a. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI cheking, 

yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat 
                                                            

39Anya Kurniadi Putri, ”Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarih 
Hidayatulloh, 2017), 28.  

40 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Prenamedia 
Group, 2010), 112. 

 
 



 

data debitur melalui komputer online dengan bank Indonesia. 

Dengan melakukan BI cheking, maka bank dapat mengetahui 

dengan jelas calon debiturnya, baik atau tidak kualitas calon debitur 

jika debitur sudah menjadi debitur bank lain. 

b. Jika debitur belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara 

paling efektif ditempuh adalah dengan meneliti calon debitur 

melalui pihak-pihak lain yang mengenal calon debitur dengan baik. 

Misalnya tetangga, rekan kerja, atasan langsung. Dengan begitu 

bank akan lebih yakin dengan character calon debitur. 

c. Wawancara secara langsung kepada calon debitur dan wawancara 

dengan pihak yang disebut calon debitur sebagai pihak yang dikenal 

dan tidak serumah. Bank juga perlu mendapat informasi dari 

perusahaan di mana debitur bekerja. Wawancara ini diperlukan 

untuk mengetahui berbagai hal mengenai debitur, mempelajari 

character calon debitur, melakukan cross check terhadap isian 

dalam formulir permohonan pembiayaan dengan informasi lisan. 

2. Capacity 

Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai 

jangka waktu pembiayaan.Bank perlu mengetahui secara pasti 

kemampuan debitur dalam membenuhi kewajibannya apabila bank 

memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur  ini 

sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran 

 
 



 

kembalinya pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank. Beberapa 

cara yang ditempuh untuk mengetahui kemampuan calon nasabah 

diantaranya: 

a. Melihat laporan keuangan debitur. Di dalam laporan keuangan 

akan diketahui sumber dana. Sumber dana dapat dilihat dari 

laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini dapat diketahui 

kondisi keuangan secara tunai calon nasabah. 

b. Memeriksa slip gaji atau rekening tabungan.  

c. Survei ke lokasi usaha calon debitur. 

3. Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan 

perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan modal 

yang dimiliki oleh calon debitur yang akan disertakan dalam proyek 

yang akan dibiayai bank. Semakin besar modal calon debitur semakin 

meyakinkan bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan 

pembiayaan. Cara yang ditempuh untuk mengetahui capital adalah: 

a. Jika calon nasabah adalah perusahaan maka dapat dilihat dari 

laporan keuangan perusahaan. Karena struktur modal perusahaan 

sangat penting untuk menilai tingkat debt to equity ratio. 

Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam 

resiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. 

b. Uang muka yang di bayarkan dalam memperoleh pembiayaan. 

 

 
 



 

4. Collateral 

Collateral merupakan jaminan atau agunan  yang diberikan oleh 

calon debitur atas pembiayaan yang dilakukan. Agunan merupakan 

sumber pembayaran kedua ketika pembiayaan mengalami macet. 

Agunan ini nantinya akan dieksekusi dan hasil penjualannnya 

digunakan sebagai pembayaran kedua. 

5. Condition of economy 

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.Bank perlu 

mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut berpengaruh pada 

usaha calon debitur di masa yang akan datang. 

Beberapa analisis yang dilakukan terkait condition of economy 

adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering 

berubah, maka hal ini akan menjadi sulit bagi bank untuk melakukan 

analisis condition of economy. 

Dalam praktik perbankan untuk calon nasabah yang melakukan 

pembiayaan konsumtif, maka bank umumnya tidak melakukan analisis 

terhadap condition of economyyang dikaitkan dengan calon debitur. 

Namun demikian bank akan mengaitkan tempat kerja calon debitur 

dengan kondisi saat ini dan akan mendatang. 

D. Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Sebagai lembaga keuangan, BPRS dalam memberikan pembiayaan 

berharap bahwa pembiayaan tersebut dapat berjalan lancar. Nasabah dapat 

 
 



 

mematuhi apa yang telah disepakati dan nasabah dapat membayar 

angsuran sesuai jadwal. Akan tetapi, bisa terjadi  kendala ketika nasabah 

tidak sanggup untuk melunasi pembiayaan tersebut hal ini dapat 

mengakibatkan kerugian bagi perbankan syariah. 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu kita mengetahui pembiayaan 

bermasalah disebabkan oleh faktor ekternal ataupun faktor 

internal.Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari 

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

bermasalah.Pihak bank harus meningkatkan pengawasan karna hal ini 

disebabkan oleh lemahnya pengawasan.41 Jika pembiayaan tersebut telah 

mengalami penunggakan, maka pembiayaan tersebut dapat dikategorikan 

sebagai pembiayaan yang kurang lancar atau bermasalah dan pembiayaan 

ini harus cepat ditangani oleh pihak BPRS agar tidak berkelanjutan. 

Menurut Kasmir dalam bukunya bahwa penyelesaian pembiayaan 

bermasalah adalah upaya bank untuk menjaga kualitas pembiayaan dan 

menghindari resiko kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak bank. 

Dalam hal ini kemacetan suatu pembiayaan dapat terjadi oleh 2 unsur: 

1. Dari pihak bank 

Artinya dalam melakukan analisis, pihak bank kurang teliti, sehingga 

apa yang diprediksikan sebelumnya atau mungkin salah dalam 

perhitungan.  

                                                            
41Fatturahman Jamil,  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 64. 

 
 



 

2. Dari pihak nasabah 

Adapun pembiayaan mengalami kemacetan dapat terjadi karena 2 unsur 

yaitu: 

a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah tidak mau 

membayar kewajiban kepada bank sehingga mengalami kemacetan. 

Pada dasarnya pihak nasabah mampu membayar. 

b. Adanya unsur tidak sengaja, dalam hal ini nasabah tidak mampu 

membayar dikarenakan adanya bencana, kebakaran, kecelakaan 

dankebanjiran. Sehingga nasabah tidak memiliki kemampuan untuk 

membayar.42 

Dalam hal ini maka penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah 

dilakukan dengan cara antara lain:43 

1. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan 

Penagihan secara intensif (cash collection) merupakan upaya 

penagihan yang dilakukan oleh bank ke nasabah.Bank 

akanmenghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif 

dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaanya.44 

2. Rescheduling (Penjadwalan ulang) 

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank 

untuk menangani pembiayaan atau kredit bermasalah dengan membuat 

penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada 

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

Cabang Fatmawati”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 41. 
43Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum..., 137. 
44Ibid. 

 
 



 

debitur yang mempunyai i’tikad baik akan tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk membayar angsuran. Tujuanya dari penjadwalan ini 

adalah agar pihak debitur dapat membayar kembali kewajiabanya.45 

3. Reconditioning (Persyaratan kembali) 

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan 

bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian tanpa 

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 

kepada bank. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus sesuai 

dengan kondisi yang dihadapi oleh pihak nasabah dalam menjalankan 

usahanya.Tujuanya adalah agar pihak nasabah dapat menyelesaiakan 

kewajiabanya membayar angsuranya sampai dengan lunas.46 

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara 

lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan 

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah 

yang harus dibayarkan ke bank. 

4. Restructuring (Penataan kembali) 

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menata kembali 

atau merestrukturisasi pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi 

kewajibannya. Tindakan yang dilakukan berupa perubahan persyaratan 

pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. 

Antara lain: 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank 

                                                            
45Ismail, Manajemen Perbankan..., 126. 
46Ibid., 27. 

 
 



 

b. Konversi akad pembiayaan 

c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah 

d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perusahaan nasabah.47 

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan 

konversi pembiayaan Murābahah yang dilaksanakan sesuai dengan 

fatwa DSN yang berlaku. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 

tentang konversi akad Murābahah, bahwa LKS dapat melakukan 

konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak dapat 

menyelesaikan  pembiayaan murābahah sesuai jumlah dan waktu yang 

telah disepakat, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan murābahah 

dihentikan dengan cara: 

a. Objek murābahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga 

pasar 

b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu 

dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal akad 

mudharabah dan musyarakah. 

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

tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati 

antara LKS dengan nasabah.48 

                                                            
47Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah..., 209-210. 

 
 



 

5. Eksekusi  

Eksekusi merupakan alternative terakhir yang dapat dilakukan bank 

untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.Eksekusi merupakan 

penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan 

diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa dari 

penjualan agunan maka diberikan kepada pihak nasabah, akan tetapi 

jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban maka 

akan menjadi tanggungan pihak nasabah,49 sehingga bank memiliki 

kebijakan masing-masing dari setiap tindakan. Ketika seorang nasabah 

masih dapat diselamatkan dengan berbagai cara sesuai dengan masalah 

yang terjadi dari pihak nasabah. 

Penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS ternyata hampir 

sama dengan perbankan syariah dan bank konvensional. Hal ini 

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

pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah.perbedaanya terletak dari batasan bahwa restrukturasi harus 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.50 

E. Fatwa-fatwa DSN-MUI  

1. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang 

Mura>bah}ah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 

                                                                                                                                                                   
48Trisadini p. Usanti, Abd. Shomad,Transaksi Bank Syariah (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

111. 
49Ismail, Manajemen Perbankan..., 129-130. 
50Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah..., 209. 

 
 



 

Dalam fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 menetapkan dalam 

penyelesaian piutang mura>bah}ah bagi nasabah tidak bisa membayar. 

Pertama: LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) mura>bah}ah 

bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaian atau melunasi 

pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 

ketentuan:51 

a. Obyek mura>bah}ah atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualanya. 

c. Apabila hasil penjualanya melebihi sisa utang maka mengembalikan 

sisanya kepada nasabah. 

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

tetap menjadi utang nasabah. 

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskanya. 

2. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali 

Tagihan Mura>bah}ah 

LKSboleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan 

mura>bah}ah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan/melunasi 

pembayarannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 

ketentuan:52 

                                                            
51Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_47.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 
52Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_48.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

a. Tidak menambah tagihan yang tersisa, 

b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

rill, 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. 

3. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah 

Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran53 

a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-

nunda pembayaran dengan disengaja. 

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 

majeur tidak boleh dikenakan sanksi 

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak 

mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya, 

boleh dikenakan sanksi. 

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani 

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social. 

4. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/VII/2005 Tentang Potongan Tagihan 

Mura>bah}ah 

                                                            
53Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_17.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

Dalam fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/VII/2005 menetapkan 

potongan tagihan mura>bah}ah meliputi:54 

a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran 

kepada nasabah dalam transaksi (akad) mura>bah}ah yang telah 

melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/ 

atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan LKS. 

c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 

5. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad 

Mura>bah}ah 

Dalam fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 menetapkan konversi 

akad mura>bah}ah meliputi:55 

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah 

yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiaytaan mura>bah}ahsesuai 

jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, 

dengan ketentuan: 

a. Akad mura>bah}ah dihentikan dengan cara 

1) Objek mura>bah}ah di jual oleh nasabah kepada LKS dengan harga 

pasar 

2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

                                                            
54Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/VII/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_46.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 
55Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_49.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu 

dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal 

dari mudharabah dan musyarakah 

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang  maka sisa 

hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 

disepakati antara LKS dan nasabah. 

b. LKS dan nasabah eks-mura>bah}ah tersebut dapat membuat akad baru 

dengan akad 

1) Ijarah muntahiyah bit tamlik atas barang tersebut di atas dengan 

merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002. 

2) Mudharabah dapat merujuk fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000. 

3) Musyarakah dapat merujuk fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB III 

STRATEGI DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 

BERMASALAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya BPRS Al-Mabrur 

Ditinjau dari segi sejarah, BPR Syariah Al-Mabrur Babadan 

Ponorogo merupakan BPRS yang pertama kali di Kabupaten 

Ponorogo. BPRS Al-Mabrur berdiri berasal dari rasa keprihatinan para 

anggota IPHI  (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) terhadap 

perekonomian masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi terutama 

muslim di Ponorogo, maka IPHI merealisasikan pendirian BMT, dan 

berencana untuk mendirikan bank. 

Berangkat dari progam IPHI yang diinginkan mengangkat derajat 

perekonomian pengusaha muslim di Ponorogo dengan cara 

memberdayakan potensi sumber daya yang cocok dalam masyarakat di 

Ponorogo, baik penyandangan dana maupun para pengusaha, maka 

IPHI bermaksud mendirikan bank syariah di Ponorogo.56 

Dengan dikembangkannya bank syariah di Ponorogo, para pendiri 

bank berharap bahwa bank syariah bisa memberikan pelayanan jasa 

perbankan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh 

lembaga perbankan konvensional karena menggunakan sistem bunga, 

yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. 

                                                            
56  Sunadi, Sejarah Berdirinya BPR Syariah Al-Mabrur, (Ponorogo :BPR Syariah Al-

Mabrur, 2004), 3-4. 

 
 



 

Para pendiri bank ini berharap kepada umat Islam di Ponorogo, 

yang masih mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan 

hadist sebagai pedoman aktifitasnya, bertekad mendirikan bank syariah 

untuk memberikan pelayanan perbankan kepada umat yang menolak 

sistem perbankan non syariah, karena tidak sesuai dengan 

keyakinannya. 

Dengan berdirinya bank syariah di Ponorogo, para pendiri berharap 

dapat menjadikan wadah alternatif bagi umat Islam untuk 

melaksanakan segi-segi kehidupannya secara islami meliputi akhlaq, 

aqidah maupun syariah, karena selama ini umat masih melaksanakan 

syariah Islam secara parsial belum secara komprehensip. 

Tujuan lain yang hendak dicapai para pendiri adalah bidang 

ekonomi umat, karena Islam menghendaki bahwa umat Islam dapat 

hidup dengan layak dan jangan hidup di bawah standart kemiskinan. 

Kita yakin bahwa bank syariah yang bekerja atas dasar filosofi utama 

kemitraan dan kebersamaan dapat mewujudkan perekonomian yang 

adil dan transparan, disisi lain bagi bank dapat terhindar dari bahaya 

negative spread.57 

Ide awal pendirian bank syariah dimotori oleh IPHI Jawa Timur 

sekitar tahun 1996 dan merupakan salah satu progam organisasi, 

dimana setiap kabupaten diberi modal awal sebesar Rp. 62.500.000,- 

                                                            
57 Ibid., 4. 

 
 



 

termasuk kabupaten Ponorogo, yang ditempatkan direkening BNI 

cabang Surabaya. 

2. Visi dan Misi BPRS Al-Mabrur 

a. Visi : 

Menjadi bank syariah yang amanah dalam membangun ekonomi 

umat. 

b. Misi : 

1) Mendorong umat untuk melaksanakan ekonomi syariah secara 

kaffah. 

2) Menberikan pelayanan prima kepada nasabah. 

3) Mengembangkan sumber daya insan yang professional dan 

amanah. 

4) Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance). 

5) Memberikan manfaat yang barokah kepada shareholders 

maupun stakeholders.58 

3. Tujuan BPRS Al-Mabrur 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

a. Perbaikan ekonomi umat, dengan cara mobilisasi dana masyarakat 

yang belum diserap oleh perbankan non syariah dan menyalurkan 

kembali kepada usaha kecil dan menengah dengan prinsip bagi 

hasil. 

                                                            
58 Ibid., 4-5. 

 
 



 

b. Memberi pelayanan masyarakat secara islami, meliputi : 

1) Sistem kemitraan, 

2) Pembiayaan bersama secara bagi hasil, 

3) Membatasi usaha yang bersifat spekulatif, 

4) Tidak membiayai usaha yang menghasilkan produk yang 

diharamkan agama, 

5) Mengembangkan usaha yang halal, 

6) Menumbuhkan rasa kebersamaan.59 

4. Lokasi BPRS Al-Mabrur 

BPR Syariah Al-Mabrur mempunyai satu kantor pusat dan dua 

kantor cabang, adapun alamat dari masing-masing  kantor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Kantor pusat berada di Jl. Mayjen Sutoyo No.23 Telp. 

(0352)481178 Fax. (0352) 484647 Ponorogo. 

b. Kantor kas berada di Jl. PB. Sudirman No. 8 Telp. (0352)372370 

Balong, Ponorogo. 

c. Kantor cabang berada di Jl. Kapten Saputra No. 13 Telp. 

(0351)463450 Taman, Madiun. 

5. Struktur Organisasi BPR Syariah Al-Mabrur 

BPR Syariah Al-Mabrur dipimpin direksi  yang secara tidak langsung 

diawasi dewan komisaris dalam hal operasionalnya. Sedangkan 

produk-produk simpanan dan pembiayaan di awasi oleh Dewan 

                                                            
59 Ibid., 4. 

 
 



 

Pengawas Syariah (DPS). Adapun susunan organisasi BPR Syariah Al-

Mabrur secara lengkap adalah: 
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6. Fungsi dan Tugas 

Adapun fungsi dan tugas meliputi:60 

a. Rapat Umum Pemegang Saham 

Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi 

dalam struktur organisasi BPR Syariah Al-Mabrur, karena dalam 

                                                            
60 Ibid., 20. 

 
 



 

RUPS ini merupakan kebijakan dapat dilakukan selama berkaitan 

dengan kelangsungan dan kemajuan perusahaan. 

b. Dewan Pengawas Syariah 

Tugas DPS adalah mengawasi manajemen marketing dan 

operasionalnya, apakah sudah sesuai fatwa atau belum. Apabila 

terdapat produk baru maka DPS wajib memeberi tahu Fatwa ke 

DSN MUI.61 

c. Dewan Komisaris 

1) Dewan komisaris terdiri dari komisaris utama dan komisaris 

yang bertugas mengawasi direksi. 

2) Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas mengawasannya 

harus mengindahkan aturan main yang telah disepakati bersama 

dalam AD/ART. Aturan Bank Indonesia, undang-undang 

pokok perbankan dan ketentuan pemerintah lainnya. 

3) Pengawasan dewan komisaris dapat dilakukan dengan cara: 

a) Pemerintah langsung surat dinas komisaris 

b) Meminta keterangan kepada direksi  

c) Bentuk lain yang lazim dalam perbankan 

4) Hasil pengawasan komisaris tidak dibenarkan diberikan 

langsung kepada petugas bank, tetapi disampaikan melalui 

direksi. 

                                                            
61 Ibid. 

 
 



 

5) Hasil kesimpulan pengawasan komisaris dapat berupa teguran 

lisan, teguran tertulis, petunjuk lisan/tertulis, dan dalam bentuk 

lain yang lazim dalam perbankan. 

6) Semua usul atau surat direksi yang disampaikan dengan surat 

resmi dijawab denagn surat resmi dari komisaris. 

7) Surat direksi yang belum/tidak mendapatkan jawaban dari 

komisaris paling lama 30 (tiga puluh) hari, dianggap dapat 

dilaksanakan, agar tidak menghambat operasional bank. 

8) Dewan komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 ( lima tahun) 

melalui RUPS.62 

d. Dewan direksi 

1) Dewan direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang 

yang bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan BPRS, 

sesuai denga kebijakan umumnya yang telah digariskan dalam 

RUPS. 

2) Mengusulkan garis-garis kebijakan umum bank syariah untuk 

masa yang akan datang untuk mendapatkan persetujuan RUPS 

dan disahkan oleh komisaris 

3) Menyusun rencana anggaran dan rencana kerja untuk tahun 

berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS. 

4) Menyusun beraca dan laba/rugi setiap bulan dan laporan 

berkala lainnya untuk keperluan intern dan ekstern. 

                                                            
62 Ibid. 

 
 



 

5) Menandatangani surat saham yang dikeluarkan oleh bank. 

6) Menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu 

apabila diperlukan. 

7) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari 

nasabah maupun pegawai bank. 

8) Menyetujui pembayaran gaji dan tunjangan lainnya. 

9) Menyetujui setiap pengeluaran biaya. 

10) Mengangkat pegawai bank, setelah memenuhi syarat-syarat 

mendapat izin prinsip dari komisaris. 

11) Mengamankan harta kekayaan bank agar terlindungi dari 

bahaya kebakaran, pencurian dan kerusakan 

12) Mewakili bank khususnya yang menyangkut hubungan dengan 

pihak ketiga. 

13) Bertanggung jawab terhadap operasional bank agar mencapai 

target yang telah disetujui RUPS. 

14) Bertanggung jawab kepada RUPS atas segala sesuatu yang 

terkait dengan pengelolaan bank.63 

e. Kepala Kantor Cabang 

Kepala kantor cabang bertugas membawahi semua pengelolaan 

management dibagian kantor cabang. 

f. Manajemen Marketing 

                                                            
63 Ibid., 21. 

 
 



 

Bagian ini membawahi bidang funding dan financing untuk 

pelaksanaannya dilakukan bagian account office (AO) dan (AAO). 

g. Manajer Operasional 

Bagian operasional membawahi bagian teller, pengerahan dana, 

pembukuan dan pelayanan nasabah.64 

1) Tugas Teller  

a) Bertanggung jawab atas semua pembayaran dan 

penerimaan uang tunai dari nasabah 

b) Bertanggung jawab atas kebenaran uang yang disimpan 

oleh nasabah baik jumlah maupun sah tidaknya uang 

tersebut. 

c) Mengurusi persediaan buku tabungan mud}a>rabah dan 

deposito mud}a>rabah 

d) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direksi 

2) Tugas Pembukuan  

a) Membukukan semua transaksi baik tunai maupun 

pemindahan buku 

b) Memelihara dan mengerjakan kartu-kartu rekening nasabah 

c) Mengerjakan register simpanan 

d) Menyusun neraca dan laba rugi tiap hari dari buku besar 

untuk diperiksa oleh direksi. 

3) Tugas Pelayanan Nasabah 

                                                            
64 Ibid. 

 
 



 

a) Melayani nasabah baik tabungan, pembiayaan maupun 

keperluan nasabah lainnya. 

b) Menyusun dan menyimpan arsip pembiayaan dan arsip 

pembukuan dlam ruang arsip 

c) Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan 

dokumen pembiayaan dan pembukuan. 

d) Bertanggung jawab atas bukti kepemilikan nasabah yang 

dijadika pembiayaan di BPRS Syariah Al-Mabrur  

e) Mengetik surat-surat yang diperlukan 

f) Mengurus register SKPP 

g) Mempersiapkan realisasi pembiayaan  

h) Meregister pembiayaan 

i) Lain-lain tugas yang diberikan oleh direktur. 

B. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah Pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo 

Dalam laporan kualitas aktiva produktif di BPRS Al-Mabrur pada 

Desember 2018 diketahui pembiayaan mura>bah}ah bermasalah meliputi 

pembiayaan yang kurang lancar mencapai Rp. 114,721,000, diragukan Rp. 

72,650,000, dan untuk pembiayaan macet Rp.407,297,000.65 Sedangkan 

pembiayaan lain seperti qard}, ija>rah, mud}a>rabah tidak mengalami 

permasalahan.  

                                                            
65  Al-Mabrur Ponorogo, Laporan Kualitas Aktiva Produktif Dan Informasi Lainnya 

Publikasi Periode Desember 2018, 2019. 

 
 



 

Faktor penyebab pembiayaan  mura>bah}ah bermasalah  dapat terjadi 

karena faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menganalisis 

pembiayaan, pihak bank benar-benar perlu menyaring nasabah-nasabah 

yang mengajukan pembiayaan. Analisis yang tepat tentunya dapat 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pihak bank itu sendiri, seperti 

dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun dalam 

praktiknya pembiayaan di BPRS Al-Mabrur terdapat pembiayaan 

bermasalah. 

Adapun faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Al-

Mabrur menurut ibu Wiwin selaku bagian operasional BPRS Al-Mabrur 

adalah sebagai berikut: 

Penyebab pembiayaan bermasalah di BPRS Al-Mabrur yang sering 
terjadi adalah kurangnya penggalian informasi ketika analisis dari 
petugas ke calon nasabah misalnya data nasabah mengenai 
kepemilikan hutang di bank lain dan juga dikarenakan kurangnya 
refrensi dari lingkungan sekitar dan rekan kerja calon nasabah.66 
 
Berdasarkan wawancara di atas penyebab pembiayaan mura>bah}ah 

bermasalah berasal dari pihak bank. Bank dalam menganalisis pengajuan 

pembiayaan memiliki kekurangan menggali informasi data. Misalnya, 

kurangnya penggalian informasi dari rekan kerja ataupun  lingkungan 

sekitar nasabah mengenai watak maupun kebiasaan-kebiasaan nasabah. 

Sehingga,  proses analisis menjadi tidak maksimal. 

Adapun penjelasan dari ibu Wiwin juga diperkuat oleh bapak Agung 

Prihandoko selaku bagian marketing dengan menyebutkan bahwa ”. 

                                                            
66 Wiwin, Wawancara, 20 Mei 2019. 

 
 



 

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Al-Mabrur 

mayoritas kesalahan itu analisa pada saat survey”.67 

Berdasarkan wawancara kepada bapak Agung Prihandoko dapat 

diketahui bahwa penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di BPRS 

Al-Mabrur juga terdapat pada kesalahan-kesalahan pihak bank dalam 

melakukan analisa survey kepada nasabah. Pada saat melakukan survey 

bank tidak maksimal dalam menilai character nasabah. Pencarian 

informasi yang maksimal melalui lingkungan sekitar akan sangat berguna 

untuk mengetahui character dari nasabah tersebut. Dalam analisis 

pembiayaan ketika berkas-berkas pembiayaan sudah lengkap, bank akan 

memberikan pembiayaan. Padahal penilaian character belum maksimal. 

Hal tersebut dilakukan karena pihak bank juga mementingkan kecepatan 

dan kepuasan nasabah. 

Kurangnya informasi dalam menganalisis pembiayaan mempunyai 

resiko yang cukup besar terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Namun di sisi lain dalam melakukan analisis pembiayaan Bank 

Pembiayaan Syariah Al-Mabrur Ponorogo juga menemui kendala, yaitu  

ketika bank melakukan penilaian terhadap character nasabah. Berikut 

adalah penjelasan dari ibu Wiwin mengenai kendala yang terjadi ketika 

menganalisis “Dalam menganalisis pembiayaan di BPRS Al-Mabrur yang 

paling sulit dideteksi adalah karakternya. Karena untuk menilai karakter 

                                                            
67  Agung Prihandoko, Wawancara, 28 Maret 2019. 

 
 



 

tentu juga tidak mudah, apalagi jika calon nasabah merupakan orang yang 

baru kita kenal akan banyak kemungkinan-kemungkinan terjadi”.68 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak bank 

dalam melakukan analisis pembiayaan yang diajukan nasabah menemui 

kendala yaitu dalam melakukan analisis character. Pihak bank mengalami 

kesulitan dalam mengetahui watak dari calon nasabah, apalagi ketika 

nasabah tersebut merupakan nasabah yang sebelum nya belum dikenal 

oleh pihak bank,  bank akan kesulitan menganalisis character nasabah 

tersebut. 

Penjelasan mengenai kendala yang terjadi di BPRS Al-Mabrur 

Ponorogo dalam analisis juga ditegaskan oleh bapak Agung Prihandoko 

selaku bagian marketing: 

Karena calon nasabah baru dikenal kendalanya pihak bank tidak tahu 
secara optimal karakter dari nasabah, pasti semua orang juga tidak 
tahu persisnya kaya gimana jika baru kenal, contoh jika saya tanya 
kamu ketika akan melakukan pinjaman  pasti bilang nya bagus-bagus, 
karena kenal itu butuh waktu,, nanti jika pihak bank terlalu lama akan 
menyebabkan pelayanan nya tidak baik, karena memang pihak bank 
harus cepat dan memuaskan. Untuk cepat ini kita  memang punya 
resiko, jadi permasalahan disini memang character.69 

 
Berdasarkan wawancara tersebut pihak bank Al-Mabrur dalam 

menganalisis pembiayaan mengalami kendala dalam penilaian character. 

Pihak bank mengalami kesulitan mengetahui watak kepribadian nasabah. 

Bank perlu mengetahui apakah nasabah tersebut benar-benar mempunyai 

iktikad baik dalam meminjam dana. Namun untuk memahami watak 
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tersebut bank membutuhkan waktu yang lama, ketika pemberian 

pembiayaan lama maka pelayanan yang diberikan bank juga tidak 

maksimal. Sehingga untuk mencapai kepuasan nasabah, bank juga perlu 

mengambil resiko yang cukup besar. 

Selain faktor di atas pihak bank juga menambahkan penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal dan faktor 

dari nasabah seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Agung 

Prihandoko “Selain dikarenakan faktor dari pihak bank tentunya karena 

faktor force major semisal kebakaran, bencana alam,  nasabah mengalami 

kerugian dan lain-lain”.70 

Dalam wawancara tersebut  menurut bapak Agung Prihandoko, 

sebagian penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Al-

Mabrur juga dikarenakan faktor eksternal seperti terjadinya bencana alam, 

seperti banjir, kebakaran. Misalnya, ketika musim penghujan tempat usaha 

nasabah mengalami kebanjiran, sehingga tempat usaha nasabah di tutup. 

Hal ini mengakibatkan pembayaran angsuran yang tertunda karena 

berkurangnya pemasukan pada bulan tersebut. Selain itu faktor yang 

berasal dari nasabah juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. 

Misalnya, ketika awal pembiayaan nasabah yaitu bu Edi memiliki usaha 

yang cukup ramai, namun ketika di bulan tertentu usaha bu Edi tersebut 

menjadi sepi. Ketika nasabah mengalami musibah akibat menurunnya 

usaha tadi, tentunya usaha yang dijalaninya akan merugi, sehingga pihak 
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bank juga terkena dampak dari musibah tersebut karena nasabah belum 

bisa membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

penyebab pembiayaan mura>bah{ah bermasalah di BPRS Al-Mabrur ada 

tiga faktor. Pertama, faktor internal meliputi kesalahan-kesalahan pihak 

bank dalam melakukan analisa survey kepada nasabah, bank kurang 

menggali informasi data dari pihak nasabah seperti mencari informasi 

melalui rekan kerja dan lingkungan sekitar. Kedua, faktor eksternal 

meliputi terjadinya bencana alam, seperti banjir, dan kebakaran, misalnya 

usaha nasabah terkena banjir ketika musim penghujan datang. Ketiga, 

faktor yang berasal dari nasabah, misalnya, usaha nasabah mengalami 

penurunan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. 

C. Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah Di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

Penyelesaian merupakan tahap dimana masalah yang terjadi dapat 

diatasi dengan adanya beberapa upaya. Ketika suatu masalah timbul maka 

pihak bank disitu harus mencari upaya yang baik dalam penyelesainya 

tersebut agar dana yang telah diberikan bank kepada nasabah dapat 

kembali.  

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah setiap bank memiliki 

cara tersendiri. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Al-

Mabrur seperti yang dijelaskan oleh bapak Agung Prihandoko selaku 

bagian marketing: 

 
 



 

Sebelumnya pihak bank akan menyelesaikan permasalahan tersebut 
dengan cara kekeluargaan. Pembiayaan yang masuk kategori dalam 
bermasalah artinya telat angsuran selama 1 hari sampai 90 hari. 
Kemudian bank akan melakukan pendekatan ke nasabah, bank juga 
akan mencari tahu penyebab nasabah telat membayar angsuran.  
Dengan mengetahui penyebabnya maka bank dapat menentukan cara 
untuk menyelesaikannya. Misalnya nasabah memerlukan 
perpanjangan jangka waktu, pihak bank akan menambah jangka waktu 
tersebut. Semuanya tergantung permasalahannya pihak nasabah. Akan 
tetapi jika cara-cara restrukturisasi yang ditempuh bank tidak layak 
diterapkan pihak bank akan langsung menjual objek jaminan.71 

 
Berdasarkan wawancara di atas BPRS Al-Mabrur dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan cara: 

1. Melakukan Pendekatan Kepada Nasabah 

 Sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, bank 

akan melihat telat angsuran nasabah apakah sudah mencapai selama 1 

hari sampai 90 hari. Kemudian pihak bank akan melakukan 

pendekatan kepada nasabah terlebih dahulu. Pendekatan ini berguna 

untuk mengetahui penyebab nasabah cidera janji. Kemudian ketika 

pihak bank sudah mengetahui penyebab permasalahan tersebut bank 

akan menentukan restrukturisasi yang tepat untuk penyelesaiannya. 

2. Restrukturisasi 

  Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam 

penyelamatan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi sendiri 

mempunyai tiga bentuk yaitu rescheduling, reconditioning, dan 

restructuring. Adapun penerapan rescheduling, reconditioning, dan 
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restructuring seperti yang dijelaskan ibu Wiwin selaku bagian 

operasional adalah sebagai berikut: 

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Al-
Mabrur pihak bank menggunakan 3R, karena setiap pembiayaan 
memiliki penyelesaiannya sendiri. Jika memang pembiayaan 
tersebut memerlukan rescheduling maka pihak bank akan 
menerapkan nya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika 
diperlukan reconditioning atau restructuring yang di pakai juga 
itu.72 
 
Berdasarkan wawancara di atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Al-Mabrur Ponorogo menggunakan rescheduling, reconditioning, dan 

restructuring sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. 

Recheduling adalah perpanjangan jangka waktu angsuran. Dimana 

nantinya pihak bank akan memperpanjang jangka waktu angsuran 

sehingga beban angsuran berkurang atau bisa juga jumlah angsuran 

disesuaikan kemampuan bayar nasabah. Penjadwalan ulang dapat 

dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal 

pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. 

Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran 

dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah 

dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan 

usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. 

Misalnya, pihak bank melakukan rescheduling ke pihak nasabah yaitu 

bapak Yudi dengan jangka waktu angsuran sebelumnya adalah 6 

bulan karena adanya pembiayaan bermasalah dan pihak bank 
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melakukan recheduling maka jangka waktu angsuran yang 

sebelumnya yaitu 6 bulan kemudian dijadwal kembali menjadi 1 

tahun. 

Reconditioning merupakan upaya yang dilakukan bank dalam 

menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan merubah sebagian 

atau seluruh perjanjian tanpa penambahan modal. Misalnya, pihak 

bank melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ke pihak 

nasabah yaitu bapak Beni dengan merubah akad yang semula 

mura>bah}ah menjadi ijarah. Cara ini dilakukan pihak bank kepada 

nasabah atas pertimbangan tertentu dengan mengganti akad baru agar 

nasabah tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas. 

Restructuring adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan 

pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, 

jangka waktu, atau persyaratan lainnya. Misalnya, pak Budi 

mendapatkan restructuring dimana bank menganggap usaha yang 

bersangkutan masih berprospek lagi bila ditambahkan modal. Dengan 

penambahan modal usaha diharapkan usaha pak Budi mendapat omset 

yang lebih besar lagi. 

3. Eksekusi 

Pada eksekusi jaminan maka bank akan menjual jaminan, namun 

pada pembiayaan mura>bah}ah, jaminannya terletak pada objek 

pembiayaan. Jika pembiayaan terjadi masalah maka pihak bank akan 

menjual objek pembiayaan mura>bah}ah tersebut. 

 
 



 

Seperti yang diutarakan oleh bapak Agung Prihandoko selaku 

bagian marketing Bank Pembiayaan rakyat syariah Al-Mabrur 

Ponorogo terkait eksekusi jaminan di BPRS Al-Mabrur: 

Bank akan melakukan penyelesain pembiayaan bermasalah dengan 
melalui jalur penjualan agunan oleh nasabah sendiri, jika nasabah 
tidak mampu maka pihak bank akan menjual agunan melalui via 
lelang yang dijual umum melalui KPKNL (Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang).73 
 

Berdasarkan wawancara di atas langkah yang dilakukan oleh pihak 

bank ketika nasabah tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 

membayar angsuran, maka pihak bank akan melakukan eksekusi jaminan. 

Penjualan agunan awalnya akan diserahkan bank kepada nasabah sendiri, 

akan tetapi ketika nasabah tidak mampu menjualnya maka bank akan 

menjual barang jaminan tersebut melalui via lelang melalui Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

Berikut penjelasan ibu Wiwin selaku bagian operasional Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo terkait dengan eksekusi 

jaminan “Jika cara-cara tersebut tidak berhasil atau pihak nasabah sendiri 

tidak punya iktikad baik untuk membayar angsuran, maka pihak bank 

langsung menuju eksekusi jaminan.”74 

Berdasarkan wawancara di atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-

Mabrur Ponorogo akan melakukan penjualan agunan ketika cara-cara 

kekeluargaan yang ditempuh tidak dapat menyelesaikan pembiayaan 
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bermasalah, bank juga akan melakukan eksekusi ketika nasabah sudah 

menunjukkan i’ktikad tidak baik untuk membayar. 

Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa penyelesaian 

pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Al-Mabrur Ponorogo dilakukan melalui tiga strategi. Pertama, dengan 

melakukan pendekatan kepada nasabah. Kedua,  restrukturisasi. Dimana 

dalam restrukturisasi ini bank menggunakan rescheduling, reconditioning, 

restructuring. Masing-masing restrukturisasi akan diterapkan sesuai 

permasalahan nasabah yang sedang terjadi.  Ketiga, jika nasabah sudah 

tidak memiliki kemampuan dan kemauan membayar maka proses 

selanjutnya adalah eksekusi jaminan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB IV 

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURA>BAH}AH 

BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL-

MABRUR PONOROGO 

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah 

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka langkah selanjutnya adalah penganalisisan data tersebut. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di BPRS Al-Mabrur  

Ponorogo, ada beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan 

bermasalah, khususnya pada produk pembiayaan mura>bah}ah. 

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana nasabah 

cidera janji dalam pembayaran dan tidak sesuai perjanjian, yang 

berdampak pada terjadinya  tunggakan atau ada potensi kerugian di pihak 

bank sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemuadian hari. 

Adapun pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, 

karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan 

memengaruhi kesehatan.75 

Faktor pembiayaan bermasalah setiap bank memiliki faktor 

tersendiri. Adapun faktor tersebut di antaranya adalah faktor eksternal di 

mana terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan karena terjadinya 

krisis ekonomi, atau tejadinya bencana alam yang menimpa nasabah, ada 
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juga penyebab nya karena kesalahan dari pihak bank sendiri ketika 

melakukan analisis, ataupun dikarenakan kesalahan dari pihak nasabah 

karena menyalahgunakan pembiayaan yang telah di beri. 

Hasil wawancara dari beberapa informan di BPRS Al-Mabrur 

menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan mura>bah{ah 

bermasalah di BPRS Al-Mabrur berasal dari kesalahan-kesalahan  pihak 

bank dalam melakukan analisa survey, bank juga belum menggali 

informasi secara mendalam data calon nasabah. Misalnya, kurangnya 

informasi melalui rekan kerja dan lingkungan sekitar mengenai 

kepribadian nasabah atau kurangnya informasi mengenai kepemilikan 

hutang di bank lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses analisis 

pengajuan pembiayaan belum maksimal. Seharusnya prinsip 5C yang 

dilakukan untuk menganalisis dapat diterapkan secara maksimal sehingga 

bank tidak memiliki kekurangan data nasabah dan dapat memeperkecil  

kesalahan pada saat analisa survey. 

Adapun dalam melakukan analisis pembiayaan memiliki dua 

tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis 

pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang semuanya ditujukan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis 

pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan calon peminjam, untuk 

 
 



 

menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk 

menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.76 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur  juga menambahkan 

penyebab pembiayaan bermasalah  terjadi karena faktor lain yang berasal 

dari luar pihak bank, meliputi terjadinya bencana alam, seperti banjir, dan 

kebakaran. Misalnya, ketika musim penghujan datang ada tempat usaha 

nasabah mengalami kebanjiran, sehingga tempat usaha tersebut di tutup 

sementara waktu. Ketidakstabilan usaha nasabah ini mengakibatkan 

berkurangnya pemasukan nasabah pada bulan tersebut sehingga angsuran 

kepada bank bisa tertunda. Selain itu faktor dari nasabah juga  penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Biasanya usaha nasabah mengalami 

kerugian  yang disebabkan usaha nasabah mengalami penurunan. 

Misalnya, pedagang makanan pada bulan tertentu terjadi sepi pengunjung, 

hal tersebut menyebabkan kerugian dan angsuran kepada bank menjadi 

tertunda karena perolehan yang diperoleh nasabah hanya cukup untuk 

balik modal. 

Menurut Bagya Agung Prabowo sebab-sebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah, dan pihak 

eksternal. Penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak bank meliputi 

kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, kuantitas dan kualitas serta 

integritas SDM yang kurang memadai, memberikan perlakuan khusus 

kepada nasabah yang kurang tepat, kelemahan organisasi dan sistem dan 

                                                            
76 Muhammad, Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

2005), 305. 

 
 



 

prosedur pembiayaan, prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang 

mendukung, kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh 

bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya, dan kesalahan 

petugas pembiayaan atau kurangnya data terkait nasabah. Adapun faktor 

penyebab dari nasabah diantaranya yaitu, karakter atau iktikad yang tidak 

baik, penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan seperti dana yang 

disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, dan nasabah 

mempunyai permasalahan dalam usahanya sehingga ansuran kepada bank 

menjadi tertunda. Sedangkan faktor dari pihak eksternal meliputi, krisis 

ekonomi, perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak 

bank maupun nasabah, bencana alam atau gangguan keamanan ( 

kerusuhan massa ) yang menimpa nasabah, dan adanya kebijakan 

pemerintah yang baru.77 

Penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo secara garis besar berasal dari 

kesalahan petugas yang tidak memaksimalkan proses analisis pembiayaan. 

Kurangnya penggalian informasi analisis khususnya character  nasabah 

akan berdampak  terhadap kualitas pembiayaan di kemudian hari. Adapun 

data mengenai kepribadian meliputi sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaanya, 

cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobi. 

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang 

mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank 
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bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang 

positif dan koperatif. Disamping itu juga mempunyai tanggung jawab, 

baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota 

masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Sedangkan untuk 

faktor yang berasal dari pihak eksternal dan dari nasabah, hanya ada 

beberapa dan bukan merupakan faktor penyebab utama  terjadinya 

pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis, bahwa faktor 

penyebab pembiayaan mura>bah}ah bermasalah yang terjadi di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo sesuai dengan pendapat 

dari Bagya Agung Prabowo dimana faktor tersebut berasal dari pihak 

bank, pihak nasabah, dan pihak eksternal. Namun untuk faktor yang sering 

terjadi berasal dari kesalahan-kesalahan pihak bank ketika menganalisis 

pengajuan pembiayaan tersebut. Dalam menganalisis pihak bank terlalu 

tergesa-gesa untuk menyetujui pembiayaan. Sehingga menimbulkan 

masalah dikemudian hari. Proses analisis yang baik ataupun maksimal 

tentunya juga memepengaruhi kualitas dari suatu pembiayaan tersebut 

untuk ke depannya. 

B. Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Mura>bah}ah 

Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi 

pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu kita mengetahui pembiayaan 

bermasalah disebabkan oleh faktor ekternal, nasabah ataupun faktor 

 
 



 

internal. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari 

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

maka pihak bank harus meningkatakn pengawasan karena hal ini 

disebabkan oleh lemahnya pengawasan.78 

Menurut Bagya Agung Prabowo penyelesaian terhadap 

pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain. Pertama, 

penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan. Penagihan 

secara intensif (cash collection) merupakan upaya penagihan yang 

dilakukan oleh bank ke nasabah. Bank menghubungi nasabah dan 

menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah 

penyelesaian pembiayaanya. Kedua, rescheduling merupakan upaya yang 

dilakukan oleh pihak bank untuk menangani pembiayaan atau kredit 

bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali (penjadwalan ulang). 

Ketiga, reconditioning (persyaratan kembali) merupakan upaya bank 

dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh 

atau sebagian perjanjian tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah 

yang harus dibayarkan kepada bank. Keempat, restructuring (penataan 

kembali) merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menata 

kembali atau merestrukturasi pembiayaannya agar nasabah dapat 

memenuhi kewajibannya.79 

Hasil wawancara dari beberapa informan di BPRS Al-Mabrur 

menunjukkan bahwa pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur 
                                                            

78 Fatturahman Jamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), 64. 
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Ponorogo memiliki tiga strategi dalam menyelesaikan pembiayaan 

mura>bah}ah bermasalah yaitu, pertama dengan melakukan pendekatan 

kepada nasabah. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah pihak bank akan 

melakukan pendekatan kepada nasabah terlebih dahulu untuk mengetahui 

penyebabnya. Bank akan melakukan kunjungan ke pihak nasabah untuk 

mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi atau dihadapi nasabah 

tersebut.  Dengan mengetahui penyebab permasalahan, maka bank dapat 

menentukan solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pembiayaan yang sedang terjadi. Bank juga dapat bermusyawarah dengan 

nasabah untuk menemukan jalan keluar permasalahan tersebut. 

Kedua, restrukturisasi. Dimana dalam restrukturisasi ini bank 

menggunakan rescheduling, reconditioning, restructuring. Untuk 

rescheduling pihak BPRS Al-Mabrur  akan memperpanjang jangka waktu 

angsuran sehingga beban angsuran berkurang atau bisa juga jumlah 

angsuran disesuaikan kemampuan bayar nasabah. Penjadwalan ulang 

dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal 

pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. 

Misalnya, pihak bank melakukan perpanjangan jadwal angsuran yang 

awalnya 12 bulan menjadi 16 bulan dikarenakan nasabah mengalami 

permasalahan dalam usahanya sehingga angsuran kepada bank menjadi 

tertunda. Pihak bank memberikan penyelamatan dengan rescheduling 

karena nasabah mempunyai iktikad baik untuk membayar akan tetapi 

belum mampu melunasi. 

 
 



 

Sedangkan mengenai penjadwalan kembali bagi pembiayaan 

bermasalah telah dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 

tentang penjadwalan kembali bahwasanya sistem pembayaran dalam akad 

murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya 

dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah 

disepakati antara LKS dan nasabah, bahwa dalam hal nasabah mengalami 

penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi 

keringanan, keringanan tersebut yang dimaksud adalah diwujudkan 

dengan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, untuk kepastian 

hukum tersebut menurut ajaran Islam Dewan Syariah Nasional 

memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan 

masyarakat secara umum.80 Dalam hal ini bahwa memberikan jangka 

waktu kepada seseorang yang mengalami kesukaran dalam utang, maka 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo telah melakukan 

prosedur juga sesuai dengan Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 

tentang penjadwalan kembali (rescheduling). 

Kemudian cara restrukturisai selanjutnya dengan reconditioning. 

BPRS Al-Mabrur  akan merubah sebagian atau seluruh perjanjian tanpa 

penambahan modal. Cara ini dilakukan pihak bank kepada nasabah atas 

pertimbangan tertentu dengan mengganti akad baru agar nasabah tetap 

membayar pokok pinjaman sampai lunas. Dalam fatwa DSN No. 49/DSN-

MUI/II/2005 menetapkan konversi akad mura>bah}ah yaitu LKS boleh 

                                                            
80 Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_47.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak 

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan mura>bah}ah sesuai jumlah dan 

waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan 

ketentuan:81 

1. Akad mura>bah}ah dihentikan dengan cara 

a. Objek mura>bah}ah di jual oleh nasabah kepada LKS dengan harga 

pasar 

b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu 

dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal 

dari mudharabah dan musyarakah 

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

hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya 

disepakati antara LKS dan nasabah. 

2. LKS dan nasabah eks-mura>bah}ah tersebut dapat membuat akad baru 

dengan akad 

a. Ijarah muntahiyah bit tamlik atas barang tersebut di atas dengan 

merujuk kepada fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002. 

b. Mudharabah dapat merujuk fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000. 

c. Musyarakah dapat merujuk fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000. 

Dalam hal ini bahwa melakukan konversi dengan membuat akad 

baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan 

                                                            
81 Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_49.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

mura>bah}ah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, maka Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo telah melakukan 

prosedur juga sesuai dengan fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 

konversi akad mura>bah}ah. 

Cara restrukturisasi yang terakhir adalah dengan menggunakan 

Restructuring.  Pihak BPRS akan merubah sebagian atau seluruh 

persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya. Perubahan ini 

nantinya pihak bank akan menambahkan modal kepada nasabah. Dengan 

penambahan modal usaha diharapkan usaha pak Budi mendapat omset 

yang lebih besar lagi. 

Apabila cara-cara yang ditempuh BPRS Al-Mabrur dalam 

menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak berhasil, maka pihak bank 

akan langsung melakukan eksekusi jaminan. Eksekusi akan  dilakukan 

oleh pihak bank ketika nasabah tidak mempunyai kemampuan dan 

kemauan untuk membayar angsuran. Selain itu Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Al-Mabrur Ponorogo akan melakukan penjualan agunan ketika 

cara-cara kekeluargaan yang ditempuh tidak dapat menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah, bank juga akan melakukan eksekusi ketika 

nasabah sudah menunjukkan i’ktikad tidak baik untuk membayar. 

Dijelaskan Dalam fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 

menetapkan dalam penyelesaian piutang mura>bah}ah bagi nasabah tidak 

bisa membayar. Bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) 

 
 



 

mura>bah}ah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaian atau melunasi 

pembiayaanya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 

ketentuan:82 

f. Obyek mura>bah}ah atau jaminan lainya dijual oleh nasabah kepada atau 

melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

g. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualanya. 

h. Apabila hasil penjualanya melebihi sisa utang maka mengembalikan 

sisanya kepada nasabah. 

i. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah. 

j. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskanya. 

Selanjutnya dalam Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang 

sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan 

bahwa:83 

g. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS 

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda 

pembayaran dengan disengaja. 

h. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur 

tidak boleh dikenakan sanksi 

                                                            
82 Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2005_47.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 
83 Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, dalam Hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_17.pdf, 

(diakses pada tanggal 1 Juli 2019) 

 
 



 

i. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak 

mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya, boleh 

dikenakan sanksi. 

j. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya 

k. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan 

atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani 

l. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social 

Dari uraian di atas, eksekusi yang dilakukan pihak bank bagi 

nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar juga sudah sesuai 

Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana bank akan menjual objek 

jaminan setelah nasabah terbukti tidak bisa membayar, akan tetapi dalam 

penanganan nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik dalam 

pengembalian angsuran tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-

MUI/IX/2000,dimana bank akan menyelesaikannya dengan eksekusi 

jaminan sedangkan fatwa tersebut menyebutkan bahwa nasabah mampu 

yang menunda-nunda pembayaran penyelesaiaannnya dengan diberikan 

sanksi. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dianalisis, pihak bank sudah 

melakukan sebagian prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai 

dengan pendapat dari Bagya Agung Prabowo, bank juga sudah melakukan 

penyelesaian sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah di keluarkan DSN-

MUI, hanya saja terkait penanganan nasabah yang tidak mempunyai 

 
 



 

iktikad baik dalam pengembalian angsuran tidak sesuai dengan Fatwa 

DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, dimana bank akan menyelesaikannya 

dengan eksekusi jaminan sedangkan fatwa tersebut menyebutkan bahwa 

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran penyelesaiaannnya 

dengan diberikan sanksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk 

selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan mura>bah{ah bermasalah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo ada tiga faktor yaitu 

faktor internal, faktor eksternal, faktor yang berasal dari nasabah. 

Adapun untuk penyebab yang sering terjadi berasal dari faktor internal 

yaitu kesalah-kesalahan yang berasal dari pihak bank. Penggunaan 

prinsip 5C untuk menganalisis pengajuan pembiayaan belum 

maksimal, sehingga terdapat permasalahan dikemudian hari. 

Sedangkan untuk faktor eksternal dan faktor dari nasabah hanya 

beberapa saja yang terjadi. Ketiga faktor penyebab pembiayaan 

bermasalah yang terjadi di BPRS Al-Mabrur sesuai dengan pendapat 

Bagya Agung Prabowo dimana faktor berasal dari pihak internal, 

eksternal, dan dari nasabah. 

2. Strategi dalam menyelesaikan pembiayaan mura>bah}ah bermasalah di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo adalah: 

Pertama, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah. Kedua, 

restrukturisasi. Dimana dalam restrukturisasi ini bank menggunakan 

rescheduling, reconditioning, restructuring. Masing-masing 

restrukturisasi akan diterapkan sesuai permasalahan nasabah yang 

 
 



 

sedang terjadi. Ketiga, eksekusi jaminan. Dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah pihak bank sudah melakukan sebagian 

prosedur penyelesaian sesuai dengan pendapat dari Bagya Agung 

Prabowo, bank juga sudah sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah 

dikeluarkan DSN-MUI, hanya saja terkait penanganan nasabah yang 

tidak mempunyai iktikad baik dalam pengembalian angsuran tidak 

sesuai dengan Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000. 

B. Saran 

1. Untuk pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo 

agar menggali informasi nasabah secara maksimal serta lebih 

meningkatkan penilaian dalam melakukan survey kepada nasabah 

untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank juga 

diharapkan memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang 

mengalami bencana dan kerugian bagi usahanya. 

2. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo harus 

lebih memperhatikan permasalahan yang sedang terjadi pada pihak 

nasabah agar restrukturisasi yang dilakukan tepat sesuai permasalahan 

yang sedang terjadi. Bank juga diharapkan dapat menentukan sanksi 

yang tepat pada nasabah yang tidak mempunyai iktikad tidak baik. 
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