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ABSTRAK 

Trisiawati Aprilia, 2019 Analisis Peranan Account Officer dalam Meminimalisir 

Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KC 

Madiun. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pengawasan. dan Pembinaan 

Penelitian ini di latar belakangi , bahwa peran seorang Account Officer 

sangatlah diperlukan guna meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. 

Banyaknya pembiayaan brmasalah yang terjadi bisa disebabkan dari berbagai 

pihak, tetapi setidaknya pencegahan awal dari pihak lembaga adalah melakukan 

analisis pembiayaan dengan teliti. Disini peran Account Officer sangatlah penting 

karena kegiatan analisis pembiayaan dan semua keputusan pembiayaan adalah 

kewenangan dari seorang Account Officer dan manager hanya menyetujui saja. Jadi 

bisa dibilang bahwa Account Officer disini adalah nyawa bagi BRI Syariah KC 

Madiun. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran Account 

Officer dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang ada di BRI syariah KC 

Madiun? (2) Bagaimana strategi Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan 

bermasalah yang ada di BRI Syariah KC Madiun? 

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui 

peran Account Officer terhadap menganalisis permohonan pembiayaan yang ada di 

BRI Syariah KC Madiun. (2) Untuk mengetahui strategi Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KC Madiun. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

penelitian lapangan. sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang 

digunakan adalah pola interaktif yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Adapun hasil penelitian sebagai berikut (1) Peran Account Officer dalam 

menganalisis permohonan pembiayaan adalah Melakukan analisis 5C (character, 

cappital, colleteral, conditional, capacity) (2) Stategi Account Officer untuk 

meminimalisir pembiayaan bermasalah a.melakukan pengawasan b. Melakukan 

pembinaan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Dengan pertumbuhan penduduk muslim yang sangat 

besar maka Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem 

lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu 

perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan syariah di 

Indonesia sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga 

keuangan syariah yang berbentuk bank dan non bank. Lembaga keuangan 

syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah non bank 

meliputi Asuransi Syariah, pasar Modal Syariah, Penggadaian Syariah, 

Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah (Syirkah), Zakat, Wakaf, BMT 

(Baitul Maal Wa tanwil).1 

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 

Nomor 12. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2 

Sedangkan Nomor 13 yakni prinsip syariah merupakan aturan perjanjian 

                                                           
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2015), 1-4. 
2 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), 106. 

1 
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berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan 

dana atau pembiayaan kegiatan usaha, serta kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan 

prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip 

penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan baeang modal 

berdasarkan prinsip sewa munrini tanpa pilihan (ijarah), atau dengan 

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang dari pihak bank oleh 

pihak lain (ijarah wa iqtina).3 

Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah 

dalam menyalurkan dana kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. 

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau 

menolak permohonan pembiayaan dan acuan bagi bank syariah untuk 

meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan. Dalam realisasi 

pembiayaan bank selalu membutuhkan seorang Account Officer untuk 

menganalisis calon nasabah dalam melakukan suatu pembiayaan serta 

mengatasi pengajuan pembiayaan sehingga peran Account Officer sangat 

penting dalam perbankan syariah. 

Account Officer merupakan seorang pegawai atau karyawan dalam 

lembaga keuangan bank maupun non bank yang berada pada bagian 

pembina pembiayaan yang bertugas memproses calon nasabah 

                                                           
3 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 2-3. 
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(pembiayaan) atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah.4 

Account Officer memiliki fungsi ganda di satu pihak ia merupakan 

personil bank yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan bank 

sehingga dapat memberikan hasil kepada bank, di pihak lain ia dituntut 

untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabah. oleh karena 

itu, seorang Account Officer harus mampu mengoptimalkan kedua sisi 

kepentingan tersebut. 

Pada dasaranya seorang Account Officer merupakan ujung tombak 

perbankan Syariah dalam memasarkan produknya, oleh karena itu seorang 

Account Officer harus memiliki kecakapan menjual (salesmanship) yang 

memadai untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Disamping itu 

peranan dan fungsi seorang Account Officer adalah mengelola account, 

mengelola produk, mengelola pinjaman (loan), mengelola penjualan, 

mengelola profitability.5 Serta melakukan pemantauan atas pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah agar nasabah tersebut memenuhi komite 

atas pembiayaanya.  

Sistem kerja Account Officer memiliki peran sangat penting karena 

peranannya dalam menghubungkan lembaga keuangan dengan 

nasabahnya. Tugas Account Officer dimulai dari mencari, menilai, 

mengevalusi, selanjutnya mengusulkan proposal pembiayaan nasabah, dan 

harus tetap membina nasabahnya agar mampu mengembalikan dana yang 

telah dipinjam kepada lembaga keuangan. Account Officer seperti 

                                                           
4 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 35. 
5 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer Edisi 3 (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2004), 10. 
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konsultan bagi lembaga keuangan maka sebagai ujung tombak lembaga 

keuangan Account Officer harus memiliki integritas yang tinggi kepada 

lembaga keuangan serta tidak memberikan rekomendasi pembiayaan yang 

tidak sesuai kepada nasabah yang mengakibatkan resiko bagi lembaga 

keuangan. 

Account Officer setiap perbankan mempunyai sistem kerja 

tersendiri termasuk di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Sistem kerja 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun tidak akan berjalan dengan 

maksimal apabila para karyawan yaitu Account Officer yang tidak 

memiliki kemapuan yang memadai dan latar belakangan pendidikan yang 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun, maka akan mempengaruhi sistem kerja yang telah 

ditetatpkan oleh lembaga keuangan syariah, karena para petugas Account 

Officer berperan sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pada 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

Dengan adanya Account Officer yang berkualitas hal ini akan 

memberikan dampak positif terhadap perbankan. Begitupun sebaliknya, 

jika perbankan yang memiliki Account Officer yang berkualitas di bawah 

standar akan mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang 

meningkat, sehingga hal ini akan berdampak bruk bagi perbankan. Pada 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun analisis pembiayaan dilakukan oleh 

Account Officer. BRI Syariah Kantor Cabang Madiun menetapkan 

kebijakan dalam pemberian pembiayaan antara lain menetapkan standar 
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untuk menerima atau menolak analisa pembiayaan yaitu untuk 

menentukan siapa yang berhak menerima pembiayaan yaitu untuk 

menentukan siap yang berhak menerima pembiayaan yang telah 

memenuhi syarat 5C, bagaimaana karakter nasabah (character), kapasitas 

melunasi pembiayaan (capacity), kemampuan modal yang dimiliki 

nasabah (capital), jaminan yang dimiliki nasabah untu menanggung resiko 

pembiayaan (colleteral), dan kondisi ekonomi saat ini yang mempengaruhi 

usaha nasabah (condition of economic). Dalam melakukan realisasi 

pembiayaan tersebut seorang Account Officer harus menguasai teknik-

teknik analisa pembiayaan tersebut agar dapat memberikan rekomendasi 

pembiayaan yang tepat dan harus berhati-hati dalam melakukan pemberian 

pembiayaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. 

Seiring dengan perkembangan yang pesat tidak bisa dipungkiri 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun selalu berhadapan dengan 

pembiayaan bermasalah yang selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti 

halnya di dalam bank konvensional, pembiayaan bermasalah juga 

kemungkinan terjadi di perbankan syariah, meningkatkan fungsi dan 

peranya yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan 

bermasalah muncul sebagai akibat adanya risiko yang melekat pada 

hampir keseluruhan aktivitas perbankan syariah. Risiko dalam hal ini 

merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan 

(anticipated) maupun yang tidak bisa diperkirakan (unancitipated) yang 

akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Dimana 
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risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan 

dikendalikan.6 

Dalam Bank BRI Syariah Pembiayaan mikro iB dibagi menjadi 

tiga yakni mikro 25iB, mikro 75iB dan mikro 200iB.7 Pembiayaan mikro 

iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki 

usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha 

minimal dua tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan 

memberikan fasilitas pinjaman, dimana peminjam/pengaju pembiayaan 

mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad murabahah bil 

wakalah. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang 

seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.8 Sedangkan 

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain 

dalam barang yang diwakilkan. Jadi murabahah bil wakalah adalah 

pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah yang kemudian 

diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya.9 

Pembiayaan mikro iB ini juga disebut dengan bsinis maintance 

atau bisnis monitoring. Pembiayaan yang selalu dalam pengawasan sampai 

angsuran pembiayaan tersebut selesai. Pembiayaan mikro iB tidak hanya 

melakukan jual beli saja, ketika bank sudah mencairkan dana pembiayaan 

kepada nsabah pihak bank tetap melakukan monitoring secara berkala. 

                                                           
6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Muamalah Ed. 5 Cet 10 (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2014), 255. 
7www.BRISyariah.co.id/produkperbankan.php?f=personal (diakses tanggal 22 November 

2019 pukul 10.20 WIB) 
8 Ibid., 113. 
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 

2001), 120. 

http://www.brisyariah.co.id/produkperbankan.php?f=personal
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Dengan adanya monitoring, pihak bank dapat mengetahui perkembangan 

usaha nasabah apakah mengalami kendala-kendala atau berjalan lancara. 

Ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank 

mempunyai kewajiban untuk mencarikan solusi pada masalah yang 

dialaminya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tunggul Hery 

Wibowo selaku Unit Head BRI Syariah Kantor Cabang Madiun faktor-

faktor yang mnyebabkan BRI Syariah Kantor Cabang Madiun mengalami 

pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yaitu bank salah menganalisis character seorang nsabah yang 

diberikan pembiayaan sehingga akhirnya nasabah tersebut jadi bermasalah 

dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah 

yang mengalami kebakaran atau kebanjiran sehingga tidak bis lagi 

melakukan penjualan.10 

Apabila didasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, maka pihak BRI Syariah Kantor Cabang Madiun harus menjaga 

jumlah pembiayaan bermasalah yang dimilikinya tidak lebih dari 5%, 

sedangkan selama 2 tahun terakhir jumlah pembiayaan bermasalah yang 

ada di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun tidak mencapai 5%, rasio 

keuangan dapat digunakan untuk mengukur rasio pembiayaan bermasalah 

adalah Non Performing Financing (NPF), rasio ini mengukur kemapuan 

bank dalam memaksimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi. 

                                                           
10 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara 14 Juni 2019” 
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Berikut adalah data NPF BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

dalam 2 tahun terakhir : 

Tabel 1.1 Data NPF BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Tahun 2017 2,34% 

Tahun 2018 2,20% 

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi 

angka 5%. Pada tahun 2017 tercacat NPF (Non Performing Financing) 

BRI Syariah Kantor cabang Madiun Sebesar 2,34% dan pada tahun 2018 

2,20%. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan BI, namun jika 

terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan BRI Syariah Kantor 

cabang Madiun berkurang. Adanya permasalahan NPF (Non Performing 

Fianancing) yang muncul dalam arus pembiayaan di BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun, maka diperlakukan pencegahan untuk meminimalisir 

terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penyelesaian 

sesegera mungkin ketika terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika 

presentase pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan 

mempengaruhi tingkat kesehatan  BRI Syariah Kantor cabang Madiun.11 

Dari uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam mengenai peranan Account Officer dalam menganalisis 

permohonan pembiayaan dan strategi dalam meminimalisir pembiayaan 

bermasalah yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. Sehingga 

penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan 

                                                           
11 “Angita Apriliawan, Wawancara 14 Juni 2019” 
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tersebut dengan mengambil judul “Analisis Peranan Aaccount Officer 

dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro iB 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Account Officer dalam menganalisis permohonan 

pembiayaan pada pembiayaan mikro iB yang ada di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun ? 

2. Bagaimana strategi Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan 

bermasalah pada pembiayaan mikro iB yang ada di BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Account Officer dalam menganalisis 

permohonan pembiayaan pada pembiayaan mikro iB yang ada di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui strategi Account Officer dalam meminimalisir 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah 

Knator Cabang Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis : penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dlam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan 

mengenai peranan Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan 

serta dapat dijadikan pedoman atau pijakan bagi penulis untuk 

penelitian selanjutnya. 
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2. Kegunaan penelitian yang bersifat praktis : penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dan dapatr menjadi acuan untuk para pihak yang 

melakukan penelitian tentang peranan Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan di perbankan syariah  

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengetahuan penulis belum terlalu banyak yang melakukan 

penelitian yang membahas tentang peranan Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan. Permasalahan dalam peranan Account Officer 

dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang baru 

untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi. Namun yang secara 

khusus membahas tentang peranan Account Officer pad Bank BRISyariah 

Kantor Cabang Madiun belum ada. Dengan demikian penulis beranggapan 

penelitian ini masih layak digunakan. Untuk menghindari terjadinya 

duplikasi terhadap penelitian ini, maka penulis melakukan pengkajian 

terhadap karya-karya yang ada, diantaranya yaitu: 

Tugas Akhir oleh Sri Wahyuni, dengan judul  “Peran Account 

Officer di Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus di BMT Citra Mandiri 

Syariah Jepara)”. Tugas akhir ini fokus pada peran account officer di 

lembaga keuangan syariah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

membahas peran Account Officer, sedangkan Perbedaan dalam penelitian 

ini yaitu dalam penelitian sebelumnya membahas peran Account Officer di 

lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian sekarang membahas 
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analisis peran Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan 

bermasalah.12 

Tugas akhir oleh Ahmad Syakir, dengan judul “Peranan Account 

Officer dan Perkembangan Pembiayaan pada Perbankan syariah”. Tugas 

akhir ini fokus pada peranan account officer dan perkembangan 

pembiayaan pada perbankan syariah. Persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama membahas peran Account Officer, sedangkan Perbedaan 

penelitian terdahulu membahas tentang peran Account Officer dan 

perkembangan pembiayaan pada perbankan syariah, sedangkan pada 

penelitian sekarang adalah analisis peran Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank BRISyariah KC 

Madiun.13 

Skripsi oleh Ifah latifah, dengan judul “Peranan Account Officer 

dalam Menekan Pembiayan Bermasalah di PT. BPR Syariah Harta Insan 

Karimah.” Skripsi ini fokus pada Account Officer dalam menekan 

pembiayaan bermasalah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama 

membahas peran Account Officer, sedangkan perbedaan dalam penelitian 

ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang peranan Account 

Officer dalam menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Harta 

Insan Karimah, sedangkan penelitian sekarang adalah analisis peran 

                                                           
12 Sri wahyuni, Judul ”Peranan Account Officer di Lembaga Keuangan Syariah (Studi 

Kasus di BMT Citra Mandiri Syariah Jepara)” (Jurnal Malia Vol. 1, 2017). 
13 Ahmad Syakir, Judul “Peranan Account Officer dan Perkembangan Pembiayaan pada 

Perbankan syariah” (Jurnal Madania, Vol. XVII, No. 1, 2014). 
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Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun.14 

Tugas Akhir oleh Wulan Nur Ngaeni, dengan judul “Analisis Peran 

Account Officer dalam Memaksimalkan Pembiayan dan Meminimalisir 

terjadinya Pembiayan Bermasalah pada BMT Surya Melati” skripsi ini 

membahas tentang Account Officer dalam memaksimalkan pembiayaan 

dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Persamaan dalam penelitian 

ini sama-sama membahas peran Account Officer, sedangkan Perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang 

memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah, sedangkan penelitian sekarang hanya membahas 

meminimalisir pembiayaan bermasalah.15 

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Analisis 

peranan Account Officer Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 

pada Mikro iB di Bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun”. Penelitian-

penelitian di atas mengidentifikasi tentang Peranan Account Officer yang 

diterapkan pada suatu perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis 

akan menganalisis pada fokus masalah Account Officer dalam 

menganalisis permohonan pembiayaan dan Strategi Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah. 

                                                           
14 Ifah latifah, “Peranan Account Officer dalam Menekan Pembiayan Bermasalah di PT. 

BPR Syariah Harta Insan Karimah.” (Skripsi- UIN Syarif Hidayatullah, 2008). 
15 Wulan Nur Ngaeni, “Analisis Peran Account Officer dalam Memaksimalkan 

Pembiayan dan Meminimalisir terjadinya Pembiayan Bermasalah pada BMT Surya Melati” 

(Skripsi-IAIN Tulunggagung, 2018). 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan  

a. Jenis Penelitian  

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan 

penelitian yang pencairan data serta pengumpulan datanya 

dilakukan di tempat terjadinya fenomena atau kasus tertentu 

terjadi. Penelitian menggunakan penelitian field research karena 

peneliti terjun langsung di lapangan untuk mengamati langsung 

fenomena yang terjadi yaitu tentang peranan Account Officer 

dalam menganalisis permohonan pembiayaan dan strategi Account 

Officer dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun dilakukan agar dapat 

mendapatkan hasil yang akurat dan pasti. 

b. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan yang digunakan 

adalah data dekriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.16 Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena 

peneliti tertarik dengan sebuah fenomena di lapngan yaitu meneliti 

bagaimana peranan Account Officer yang diterapkan di Bank 

                                                           
16 Margono, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 108. 
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BRISyariah Kantor Cabang Madiun dalam menganalisis 

permohonan pembiayaan dan strategi Account Officer dalam 

memiminimalisir pembiayaan bermasalah. 

2. Kehadiran Penelitian 

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini sangat diperlukan, 

karena peneliti merupakan instrumen kunci keberhasilan penelitian. 

Peneliti merupakan perencana, pengumpulan dan penganalisa data, 

sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti hadir pada saat melakukan praktik magang di 

BRISyariah Kantor Cabang Madiun pada tanggal 24 September 2018 

hingga 28 september 2018, dan dilanjutkan penelitian kembali pada 

bulan Juni sampai bulan Juli 2019. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Madiun yang beralamat di JL. Mohammad Husni Thamrin, No 3. Saya 

memilih di bank BRISyariah Kantor Cabang Madiun karena untuk 

mendapatkan data-datanya saya lebih mudah dan untuk mengetahui 

bagaimana peran Account Officer dalam meminimalisisr pembiayaan 

bermasalah pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

4. Data dan Sumber Data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk 

memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam 

penyusunan skripsi bab ini adalah : 
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a. Data tentang peranan Account Officer dalam menganalisis 

permohonan pembiayaan di BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Data tentang strategi Account Officer dalam meminimalisir 

pembiayaan bermasalah. 

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini sumber data 

diperoleh dari narasumber (informasi) melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang terkait, seperti Unit Head dan Account Officer 

Micro  di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data 

dilakukan dengan cara : 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide tanya jawab, sehingga dapat 

dikotruksikan makna dalam suatu topik tertentu.17 Wawancara ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang di maksud yaitu 

data yang berkaitan dengan menganalisis permohonan pembiayaan 

dan strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada Account 

Officer di BRISyariah Kantor Cabang Madiun. 

b. Dokumentasi  

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Aldabeta, 

2016), 238. 
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Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data ini adalah 

dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan 

perlengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian 

kualitatif.18 

6. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keberagaman 

satuan atau kelompok data.19 Dalam hal ini penulis memeriksa 

kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam peranan 

Account Officer serta dari beberapa literatur buku sebagai bahan 

teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b. Organizing, yaitu teknik yang digunakan dalam mengelola data 

yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun 

data tersebut secra sistematis sebagaimana yang telah direncanakan 

dalam rumusan masalah. 

c. Penemuan hasil riset, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diolah memalui proses editing, dan organizing, selanjutnya 

dilakukan analisa lanjutan dengan menggunakan teori dan dalil 

                                                           
18 Ibid., 240. 
19 Aji Damanuri, Metodologi penelitian Mu’amalah (Ponorogo; STAIN Po Press, 2010), 

153. 
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tertentu sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawab atas 

keseluruhan masalah yang diteliti. 

7. Analisis Data 

Analisis data kualitataif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.20 

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode induktif. 

Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan 

menajdi unit-unit dilanjutkan dengan katagorisasi.21 

Secara rinci, langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut : 

a. Reduksi data, adalah penyederhanan data dengan memilih hal-hal 

yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu 

tentang peranan Account Officer dalam menganalisis permohonan 

pembiayaan dan strategi Account Officer dalam meminimalsir 

pembiayaan bermasalah di BRISyariah Kantor cabang Madiun. 

b. Display data, adalah suatu proses pengorganisasian data sehingga 

mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang diperoleh 

setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

                                                           
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014) 216 
21 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, 153. 
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Peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan 

peranan Account Officer, mengangkatnya sebagai temuan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkahi secara 

berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang 

telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah 

selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan 

temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.22 

Dengan demikian penarikan kesimpulan pada penelitian ini 

menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan 

mengungkapkan fenomena khusu berkaitan dengan peranan 

Account Officer kemudian di analisis menggunakan teori dan di 

tarik kesimpulan yang bersifat umum dan general. 

8. Pengecekan Keabsahan Data 

Pada bagian ini, peneliti memberikan jaminan bahwa data dan 

temuan di lapangan yang dituliskan dalam laporang penelitian adalah 

sesuai dengan realitas yang yang sesungguhnya. Peneliti melakukan 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta trianggulasi 

(sumber dan teknik). 

a. Perpanjangan pengamatan merupakan peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan 

perpanjangan pengamatan ini hubungan peneliti dengan 

                                                           
22 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

210. 
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narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka, saling 

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang tersembunyi. 

b. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan tersebut maka kepastian 

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sitematis. Meningkatkan katekunan itu berati ibarat kiat mengecek 

soal-soal, atau naskah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau 

tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, 

penelitian dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati.23 

c. Trianggulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dengan berbagai waktu. Dengan semikian terdapat trianggulasi 

sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, data waktu. 

G. Sistematika Pembahsan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 

lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa subbab. 

BAB I : Berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam 

mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi 

                                                           
23 Sugiyono, Meodologi Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 270. 
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penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistemtika 

pembahasan. 

BAB II : Berisi landasan teori yang akan digunakan penulis untuk 

menganalisa data dalam penulisan skripsi ini. Penulis 

menjelaskan teori peran Account Officer. Pada bab ini 

membahas tentang teori Account Officer, peran Account 

Officer, pembiayaan, proses pemberian pembiayaan, dan 

pembiayaan bermasalah 

BAB III :Berisi tentang agambaran umum dan sejarah berdirinya 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, visi dan misi, produk 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun, dan peran Account 

Officer dalam mengananlisis permohonan pembiayaan pada 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun serta strategia account officer dalam meminimalisir 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB yang 

ada di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

BAB IV :Berisi analisis mengenai masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi yang berkaitan dengan  peran Account 

Officer dalam mengananlisis permohonan pembiayaan pada 

pembiayaan mikro iB di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun serta strategi Account Officer dalam meminimalisir 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro iB yang 

ada di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 
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BAB V : Berisi bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

ACCOUNT OFFICER DALAM MENGANALISIS  

PERMOHONAN PEMBIAYAAN MIKRO  

A. Account Officer 

1. Pengertian Account Officer 

Account officer adalah aparat menejemen atau petugas bank yang 

ditugaskan untuk membentu direksi dalam menangani tugas-tugas 

khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan. 

Account officer dituntut memiliki keahlian dan ketrampilan, baik teknis 

maupun operasional, serta memiliki penguasaan pengetahuan yang 

bersifat teoritis.1 

Account officer adalah petugas bank yang melakukan proses 

analisis suatu permohonan pembiayaan, menuangkannya dalam suatu 

usulan untuk mendapatkan  persetujuan dan ketika pembiayaan telah 

terealisasi seorang Account Officer melakukan fungsi monitoring agar 

pembiayaan tersebut lancar hingga akhirnya lunas tepat waktu.2   

Disamping itu, Account officer merupakan poin of contact antara 

bank dengan pihak coustomer yang harus memelihara hubungan 

                                                           
1 Jusuf Jopie, Panduan Dasar untuk Account Officer  (Yogyakarta: Akademi Manajemen 

Perusahaan YKPN, 1997), 8. 
2 Yusa Laksamana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah  (Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo, 2009), 38.  

22 
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dengan nasabah dan wajib memonitoring seluruh kegiatan nasabah 

secara terus menerus.3 

2. Peran Account Officer 

Account officer memiliki fungsi ganda di satu pihak ia merupakan 

personil bank yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan bank 

sehingga dapat memberikan hasil kepada bank dan di pihak lain ia 

dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabahnya 

yang pada umumnya tercermin dari biaya yang harus dikeluarkan oleh 

nasabah. oleh karena itu, seorang Account Officer dituntut untuk 

mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.4 Bank yang memiliki 

Account Officer yang berkualitas baik tentunya akan sangat membantu 

dalam menghadapi persaingan pada situasi perbankan saat ini.  

Pada dasarnya peran dan fungsi seorang account officer sebagai 

berikut : 

a. Mengelola Account 

Seorang Account Officer berperan untuk membina nasabah agar 

mendapatkan efesiensi dan optimalisasi dari transaksi keuangan 

yang dilakukan tanpa meninggalkan tanggung jawabnya sebagai 

personil bank. 

 

 

                                                           
3 Rivai H Veithzal, Credit Management Handbook (Teori, konsep, Prosedur, dan Aplikasi 

serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah)  (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 

254. 
4 Jusuf Jopie, Panduan Dasar Untuk Account Officer, 8. 
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b. Mengelola Produk 

Seorang Account Officer harus mampu menjambatani 

kemungkinan pemakaian berbagai produk sesuai untuk kebutuhan 

nasabahnya. 

c. Mengelola Kredit 

Account Officer berperan untuk pemantauan atas pinjaman yang 

diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi 

komitmen atas pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini, seorang 

Account Officer harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang 

bsinis nasabahnya. 

d. Mengelola Penjualan 

Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujung tombak 

bank dalam memasarkan produknya, maka seorang Account Officer 

juga harus memiliki salasmenship yang emmadai untuk dapat 

memasarkan produk yang ditawarkan. 

e. Mengelola profitability 

Seorang Account Officer juga berperan dalam menentukan 

keuntungan yang diperoleh bank. Dengan demikian ia harus yakin 

bahwa segala hal yang dilakukannya berada dalam suatu kondisi 

yang memberikan keuntungan kepada bank.5 

                                                           
5 Ibid., 9. 
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Melihat fungsi seorang Account Officer tersebut, dapat dikatakan 

bahwa seorang Account Officer yang ideal adalah seorang yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Karakteristik Personalia 

1) Inteligensi, baik dari sudut pandangan akademis maupun sudut 

pandangan praktis, seorang Account Officer harus mampu 

mengoptimalkan inteligensinya untuk memecahkan masalah. 

2) Bertindak berdasarkan akal sehat. 

3) Memiliki sifat ingin tahu. 

4) Kemampuan untuk mendengarkan. 

5) Kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan 

analisis 

6) Berorientasi pada hasil. 

7) Memiliki motivasi diri. 

8) Tegas dan percaya diri. 

9) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan 

mengatur waktu, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan 

bernegoisasi.6 

b. Kemampaun teknis 

1) Pemahaman akan suatu bisnis secara umum. 

                                                           
6 Ibid., 12. 
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2) Kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan, ilmu 

ekonomi, pengetahuan tentang sumber informasi yang tersedia, 

pengetahuan tentang produk, marketing dan pembukuan. 

3) Mengenal berbagai aspek dari berbagai industri.7 

Account Officer merupakan ujung tombak dari segi pencairan 

pembiyaan yang dilakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan 

yang lainnya, semua kegiatan dimulai dari tahap perkenalan yang 

dilakukan Account Officer dan pada tahap terakhir adalah sersetujuan 

manager apakah akan memberikan pembiayaan ataukah akan 

menolaknya dengan cara tertulis atupun secara lisan. Dari awal tahap 

perkenalan selanjutnya akan dilakukan analisis, setelah menyelesaikan 

tahap analisis pihak Account Officer dan pada tahap terakhir adalah 

persetujuan manager apakah akan memberikan pembiayaan ataukah 

akan menolaknya.  

B. Pembiayaan Mikro  

1. Pengertian Pembiayaan Mikro  

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. 

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk 

pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan 

                                                           
7 Ibid., 13. 
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mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima 

pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang 

telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam 

akad pembiayaan.8  

Pembiayaan (financing) merupakan istilah yang dipergunakan 

dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut 

dengan kredit (lending) . Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga 

(interest based), sedangkan dalam pembiayaan (financing) berbasis 

keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit 

sharing) . Sedangkan pembiayaan menurut Muhammad adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga.9 Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.  

Menurut 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 lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu denganimbalan atau 

bagi hasil di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan 

kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan 

yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.  

                                                           
8 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011)105. 
9 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: STIM YKPN, 

2005),17. 
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Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank 

harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan 

benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari 

hasilpenilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut 

diberikan. Penilaian atau analisa pembiayaan oleh pihak bank dapat 

dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan suatu keyakinan 

tentang nasabahnya.10 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pembiayaan 

adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia 

Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan 

bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan 

untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, 

dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria 

usaha mikro adalah sebagai berikut: 

                                                           
10 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 91. 
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a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).11 

c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menggunakan 

akad murabahah (jual beli) dan akad wakalah. Pembiayaan mikro ini 

bahkan menggunakan kedua akad tersebut secara bersamaan, yakni 

murabahah bil wakalah. Dimana bank tidak berlaku sebagai penjual 

melainkan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang 

disebutkan dalam akad sendiri.12 

2. Fungsi Pembiayaan Mikro  

Fungsi pokok dari pembiayaan pada dasarnya adalah untuk 

pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (to serve the 

society) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi, yang kesemuanya itu 

ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Fungsi pembiayaan 

dijelaskan untuk berbagai kegunaan : 

a. Pembiayaan dapat memajukan arus alat ukur barang dan jasa. 

                                                           
11 Selfi Safitri & Arrison Hendry, Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi 

Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih, (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Jawa 

Barat) Jurnal, 2015, 43.   
12 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia 

Institute, 2000), 107 
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b. Pembiayaan dapat mengaktifkan alat pembayaran.13 

3. Akad pada Pembiayaan Mikro  

Pembiayaan di bank syariah terikat prinsip-prinsip syari’ah dengan 

memilah dan memilih objek serta tujuan penggunaan dananya. 

Pengajuan pembiayaan di bank syari’ah mempunyai tujuan pembiayaan 

yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan 

klausul akad yang berbeda.14 Maka di bank syari’ah dikenal berbagai 

akad sesuai tujuan penggunaan dananya. Berikut akad-akad yang 

digunakan dalam pembiayaan mikro :  

a. Murabahah  

Murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai 

barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran yang 

ditangguhkan. Selain itu pembiayaan murabaha dilakukan dengan 

cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama 

bank, dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, 

atau margin untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 

tertentu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.15 

Dalam memproses permohonan pembiayaan murabahah bank wajib 

melakukan analisis mengenai kelengkapan administrasi yang 

                                                           
13 Hadiwidjaja dan Rivai Wisasmati, Analisis Kredit (Bandung: Pionir Jaya, 1991), 4. 
14 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah, Jilid 2 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), 68.    
15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (Jakarta: Tazkia 

Institute, 2000), 110. 
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disyaratkan, aspek hokum, aspek personal, aspek barang yang akan 

diperjualbelikan dan aspek keuangan.16  

b. Mudharabah  

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari 

pemilik dana (sahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) 

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, 

dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 

Mudharabah dapat berupa Mudharabah Mutlaqah atau 

Mudharabah Muqayyadah. 

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

akad Mudharabah, Undang-undang Perbankan Syariah 

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad 

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak 

pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang 

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, 

atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung 

sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua 

melakukan kesalahan yag disengaja, lalai atau menyalahi 

perjanjian. 

                                                           
16 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2006) 236. 
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Bentuk pembiayaan mudhrabah merupakan salah satu 

pola kemitraan di mana salah satu mitra mengkontribusikan 

modal (rabb-ul-mal) dan yang lainnya adalah pengelola 

(mudarib). Bentuk ini juga merupakan salah satu pembiayaan 

ekuitas dan lebih populer dibandingkan dengan Musyarakah. 

Mitra yang menanamkan modal tidak bisa ambil bagian dalam 

pengelolaan perusahaan. Mitra yang menanamkan modal dapat 

menyertakan dana dengan sebuah batasan bahwa dana tersebut 

akan diinvestasikan di bisnis tertentu dan disebut dengan 

Mudharabah terbatas (restricted Mudharabah). Atau bisa juga 

rabb-ul-mal menginginkan mudharib untuk menanamkan modal 

di bisnis apapun, dan disebut dengan Mudharabah tidak terbatas 

(unrestricted Mudharabah). Banyak yang menggunakan 

Mudharabah untuk memobilisasikan dana melalui rekening 

tabungan dan investasi. 

c. Musyarakah 
 

Musyarakah merupakan gabungan tindakan investasi dan 

manajemen.17 Musyarakah juga dikenal dengan nama 

“Pembiayaan kemitraan” atau “Pembiayaan joint venture”. 

Musyarakah adalah bentuk dari pembiayaan ekuitas yang merujuk 

pada sebuah kesepakatan kemitraan antara bank dan nasabah di 

mana ekuitas secara bersama dikontribusikan terhadap 

                                                           
17M. Nur Rianto Al Arif dan Yuka Rachmawati, Manajemen Risiko Perbankan 

Syariah, (Jakarta: UIN Press, 2015), 12-25. 
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keuntungan dan kerugian berdasarkan batasan-batasan yang sudah 

disepakati, dan oleh karenanya bukan hanya semata 

meminjamkan uang. 

Modal yang digunakan bisa jadi dalam bentuk uang tunai 

atau dalam bentuk barang atau aset. Rasio pembagian keuntungan 

dapat ditentukan pada saat perjanjian dan jika rasio berbagi rugi 

tidak disebutkan maka kerugian akan secara otomatis dibagi 

berdasarkan proposal modal yang disertakan. 

Kedua pihak memiliki hak untuk mengelola meski salah 

satu dari kedua pihak bisa saja menyerahkan haknya kepada yang 

lain. Musyarakah jarang digunakan disebabkan oleh tinginya 

derajat ketidapastian atas peruntungan yang akan didapat. 

Musyarakah digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan besar 

dan untuk proyek-proyek joint venture. 

Dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan 

Akad Musyarakah, Undang-Undang Perbankan Syariah 

memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad 

Musyarakah adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 

ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.18 

                                                           
18A. Wangsawijaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama), 86. 
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Dalam pembiayaan berdasarkan akad Musyarakah, bank 

dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan 

bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk 

membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak 

sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut 

serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang 

yang disepakati.  

Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan 

dalam bentuk nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang 

disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, 

kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayan atas dasar 

akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, 

serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal 

pembiayaan atas dasar akad Musyarakah diberikan dalam bentuk 

uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal 

pembiayaan atas dasar akad Musyarakah diberikan dalam bentuk 

barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar 

(net realize value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
 

C. Prosedur Pemberian Pembiayaan  

1. Persiapan pembiayaan 

Persiapan pembiayaan ini merupakan kegiatan tahap awal, 

yaitu pengumpulan informasi dalam proses pemberian 

pembiayaan. Informasi tersebut berkisar tentang keadaan usaha 

calon debitur, yang menyangkut sector usaha, besarnya usaha, 
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besarnya pembiayaan yang diminta serta tujuan penggunaannya, 

peralatan yang dimiliki, lokasi usaha, jaminan serta surat-suratnya, 

dan sebagainya. Biasanya pada saaat tersebut, calon debitur 

diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah 

disediakan oleh bank.Semua informasi dasar baik yang berasal dari 

hasil wawancara, keterangan tertulis formulir permohonan 

pembiayaan, data intern bank, maupun sumber-sumber lainnya, 

kemudian diolah dan dituangkan dalam laporan pengenalan 

proyek.  

2. Analisis pembiayaan  

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh 

Account Officer dari suatu lembaga keuangan yang level 

jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan commite 

(tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan 

pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan 

pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya 

pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, 

teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan 

customer sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Dalam 

menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah kemauan dan kemampuan customeruntuk memenuhi 

kebutuhannya. Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas 

usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya 
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pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan 

cukup.   

 

 

3. Keputusan pembiayaan  

Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan, pihak 

pemutus pembiayaan, yaitu pejabat-pejabat yang mempunyai 

wewenang memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah 

permohonan pembiayaan tersebut layak untuk dikabulkan atau 

tidak.19 

4. Pengawasan Pembiayaan 

1) Pengertian Pengawasan  

Pembiayaan Secara spesifik pengertian pengawasan atau 

monitoring selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti 

luas, yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk 

penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank 

dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna 

menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara 

dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan 

serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang 

benar.20 

                                                           
19 Ibid., 240. 
20 Muchdarsyah Sinungan, Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1991), 141. 
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Pengawasan pembiayaan merupakan tindakan pengawasan 

atau pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan yang dimulai 

sejak pemberian pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi 

nasabah.21 Setelah fasilitas pembiayaan diberikan atau 

dicairkan, langkah bank selanjutnya adalah memastikan bahwa 

pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha 

nasabah dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.22 

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan 

untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat 

diketahui sedini mungkin (early warning system) deviasai yang 

terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. 

Dengan ini, dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk 

tidak timbul kerugian. Sementara itu pengawasan pembiayaan 

dapat diartikan sebagai salah satu fungsi menjemen yang 

berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayan itu 

sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui term of lending sertsa 

asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercaoai 

atau terjadi penyimpangan.23 

                                                           
21 Misbhaul Munir, Implementasi Pradential Pembiayaan Bank Syariah (Malang: UIN 

Malang Press, 2009), 128. 
22 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2015), 128. 
23 Veithzal Rivai dan Andria Permata, Islamic financial Management (Konsep dan 

Aplikasi Panduan Praktis lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa) (Jakarta: 

Rajagrafindo, 2008), 489. 
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Ruang Lingkup Pengawasan Pembiayaan meliputi:24 

a) Memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian 

pembiayaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.  

b) Memastikan bahwa semua persyartan pembiayaan telah 

dipenuhi nasabah.  

c) Monitoring penguasaan dan pengamanaan jaminan.  

d) Monitoring pemenuhan persyaratan yang hingga saat 

pencairan pembiayaan belum dipenuhi nasabah. 

2) Objek Pengawasan Pembiayaan25 

a) Pejabat bank yang terikat dengan pembiayaan 

Pejabat bank yang dimaksud adalah anggota komite 

penyeluruhan pembiayaan dan pejabat lainnya yang terkait. 

b) Jenis pembiayaan objek pengawasan yang dilakukan harus 

meliputi semua jenis pembiayaan untuk memastikan bahwa 

produk tersebut telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian 

dan prinsip syariah. 

c) Pihak terkait dan tidak terkait bank 

Pengawasan dilakukan kepada seluruh nasabah termasuk 

pihak terkait dengan bank. Khusus pihak terkait dengan 

bank dan nasabah besar, pengawasan dilakukan secara 

intensif. 

3) Fungsi Pengawasan Pembiayaan 

                                                           
24 Ibid., 75. 
25 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah Edisis Revisi 

(Malang: UIN Malang Press, 2009), 164. 
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Fungsi pengawasan pembiayaan sekurang-kurangnya 

meliputi hal-hal sebagai berikut:26 

a) Monitoring Pembiayaan 

Mengawasai pemberian pembiayaan telah memenuhi 

prinsipkehati-hatian dan prinsip syariah. 

b) Pengawasan penilaian koleltibilitas 

Mengawasai penilaian kolektibilitas telah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. 

c) Pembinaaan kepada nasabah penyaluran dana 

Bank melakukan pembianaan kepada nasabahnya antara 

lain melalui kunjungan kepada nasabah, memberikan 

pembinaaan dalam hal administrasi dan manajemen agar 

berkualitas pembiayaannya tetap baik. Untuk nasabah yang 

berpotensi bermasalah bank harus memebrikan peringatan. 

d) Memantau pengadministrasian dokumen pembiayaan agar 

sesuai engan ketentuan yang berlaku. 

e) Memantau kecukupan jumlah penyisihan Pengahapusan 

Aktiva Produktif (PPAP) 

f) Memastikan bank telah melakukan PPAP sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Pengawasan pembiayaan berfungsi mengetahui secara dini 

penyimpangan yang terjadi atas pemberian pembiayaan ke 

                                                           
26 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 

2016), 159. 
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ansabah. Dengan adanya pengawasan, bank dapat segera 

mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk 

melakukan perbaikan. Pengenalan atas penyimpangan secara 

dini tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi 

kemungkinan timbulnya masalah pembiayaan. Selain agar 

segera diambil tindakan preventif untuk mencegah masalah, 

pengawasan digunakan juga untuk mendapatkan informasi 

lainnya mengenai kondisi pembiayaan tertentu.27 

4) Tujuan Pengawasan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan faktor dominan dalam struktur aset 

suatu neraca, bahkan sampai saat ini merupakan sumber utama 

pendapatan. Oleh karena itu, seharusnya setiap tahap dalam 

pemberian pembiayaan mendapat perhatian, agar tujuan dan 

sasaran pembiayaan tercapai.Tujuan dan sasaran pembiayaan 

dapat dicapai bila dapat diupayakan tercipta pembiayaan yang 

sehat. Dalam pengertian pengawasan pembiayaan yang 

diuraikan, secara jelas tujuannya adalah sebagai penjaga dan 

pengaman dalam pengelola tahap-tahap pemberian pembiayaan. 

Bila diperinci, maka tujuan monitoring28 dan pengawasan 

pembiayaan dapat berupa:  

                                                           
27 Ade Arthesa dan Edis Handiman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Bandung: 

PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 180. 
28 Veithzal Rivai dan Andria Permata, Islamic Financial Management, 490. 
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a) Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar 

financia operating yang dapat dilaksanakan semaksimum 

mungkin  

b) Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebgai kekayaan 

harus dikelola dengan baik, agar tidak timbul resiko yang 

diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan (deviasi), 

baik oleh debitur maupun oleh intern perusahaan.  

c) Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksana 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dam akurasinya 

dapat menjadi informasi bagi setiap lini menejemen yagn 

terlibat dalam pembiayaan. 

d) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap 

pemberian pembiayaan sehingga perencanaan dapt 

dilaksanakan dengan baik.  

e) Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun 

keseluruhan dapat dilakukan sehingga mempunyai kualitas 

aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang 

sehat  

Tujuan monitoring dan pengawsaan pembiayaan tersebut, 

bila diperhatikan dengan teliti satu persatu, ada saling 

keterkaitan sehingga mempermudah untuk mengetahui 
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terjadinya penyimpangan-yang menjadi penyebab timbulnya 

resiko dan pembiayaan yang merugi. 

5) Jenis-jenis pengawasan 

Maksud melakukan monitoring adalah mengetahui secara 

dini penyimpangan (deviasi) yang terjadi dari kegiatan 

pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah 

secepat mungkin untuk memperbaikinya, karena menyangkut 

masalah biaya dan efisiensi pembiayaan itu sendiri. Agar 

mudah memilih mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan 

saat itu, maka monitoring ini diklasifikasikan tiga jenis:29 

a) On desk monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan secara 

administratif menggunakan prinsip 5C yaitu:   

(1) Character,  

Penilaian character permohonan pembiayaan 

dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, 

kujujuran, keseruiusan dalam berbisnis dan keseriusan 

dalam membayar semua kewajiban ke bank dengan 

seluruh kekayaan yang di miliki. Karakter sangat 

menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap 

bulannya dan pelunasan pada saat pembiayaan jatuh 

tempo. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter 

                                                           
29 Ibid., 491-492. 
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calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai 

berikut:30 

(a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah. 

(b) Meneliti reputasi calon nasabah. 

(c) Meminta Bank to Bank Information. 

(d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha 

dimana calon nasabah berada. 

(e) Mencari informasi apakah calon nasabah suka 

berjudi. 

(f) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki 

hobi berfoya-foya. 

Untuk memperoleh sesuai informasi tersebut 

Account Officer dapat mencari informasi dari : 

(a) Sesama Account Officer, baik dari lembaga yang 

sama maupun bank yang berbeda. Seringkali 

nasabah bercerita tentang pihak lain yang 

berhubungan dengan Account Officer yang 

memegang account-nya. 

(b) Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang 

sama dengan calon nasabah. misalnya sama-sama 

pedagang usaha dengan calon nasabah. 

                                                           
30 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah  

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2012),  36 
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(c) Supplier atau mitra dagang pemohon. Dengan 

mencari informasi dari supplier Account Officer 

dapat mengetahui sistem pembelian yang diperoleh 

pemohon dan ketepatan membayar dari calon 

nasabah.31 

(2) Capacity,  

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui 

untuk memahami kemampuan seseorang untuk 

berbisnis, hal ini dapat dipahami karena watak yang 

baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu 

menjalankan bisnisnya atau tidak. Untuk mengetahui 

kapasitas nasabah bank harus memperhatikan : 

(a) Angka-angka hasil produksi. 

(b) Angka-angka penjualan dan pembelian. 

(c) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan 

proyeksinya. 

(d) Data financial perusahaan beberapa tahun terakhir 

yang tercermin dalam neraca laporan keuangan. 

Untuk pembiayaan konsumtif, analisis diarahkan 

pada kemapuan sumber penghasilan nasabah dan 

kemampuan membiayai kebutuhan bulannya. Untuk 

itu, yang perlu dianalisis adalah: 

                                                           
31 Jusuf Jopie, Panduan Dasar Untuk Account Officer, 173. 
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(a) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja. 

(b) Lama bekerja. 

(c) Penghasilan.32 

(3) Capital 

Capital atau modal yang disertakan dalam obyek 

pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih 

mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang 

dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan 

disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang 

diperoleh oleh bank untuk mengetahui capital antara 

lain adalah : 

(a) Laporan keuangan calon nasabah. 

(b) Uang muka.33  

(4) Colleteral 

Colleteral adalah barang yang diserahkan oleh calon 

nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang 

diterimanya. Colleteral harus dinilai oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial 

calon nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan 

meliputi beberapa jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan 

status hukumnya. 

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

Hakim, 2003), 145-146. 
33 Ismail, Perbankan Syariah, 122-123. 
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Pada hakikatnya bentuk colleteral tidak banyak 

berbentuk kebendaan. Bisa juga colleteral yang 

berwujud seperti, jaminan pribadi (borgtocht), letter of 

guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. 

Penilaian terhadap colleteral ini dapat ditinjau dari dua 

segi yaitu : 

(a) Segi ekonomis, yaitu ekonomi dari barang-barangf 

yang akan digunakan. 

(b) Segi yuridis, yaitu apakan agunan tersebut 

memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai 

sebagai agunan risiko pemberian pembiayaan dapat 

dikurangi sebagaian atau seluruhnya dengan 

meminta colleteral yang baik customer.34 

(5) Condition 

Condition merupakan keadaan yang meliputi 

kebijakan pemerintahan, politik, segi budaya yang 

mempengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap 

kondisi ekonomi dapat dilihat dari : 

(a) Keadaan konjungtur. 

(b) Peraturan-peraturan pemerintah. 

(c) Situasi, politik dan perekonomian dunia. 

(d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.  

                                                           
34 Rivai dan Viethzal, Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi 

Panduan Praktis Untuk Lembaga, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa), (Jakarta: Rajawali Press, 

2008), 352.  
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Dalam menganalisis pembiayaan pertama-tama yang 

harus diperhatikan Account Officer adalah kemauan dan 

kemampuan calon nasabah untuk memenuhi 

kewajibannya dan dari kelima prinsip diatas yang paling 

perlu mendapat perhatian Account Officer adalah calon 

character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka 

prinsip lainya tidak berarti atau dengan kata lain 

permohonannya harus ditolak. 

b) On site monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan itu 

langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, 

menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk 

membuktikan pelaksanan kebijakan pembiayaan, atau 

secara menyeluruh apakah dari deviasi yang terjadi atas 

terms of lending yang disepakati seperti yang dilakukan 

melalui:   

(1) Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi di 

lapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan 

kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah 

dalam menjalankan bisnisnya, menilai kemampuan 

manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan 

untuk di cek secara fisik.  

(2) Trade Checking, untuk melihat kondisi usaha nasabah 

pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang 
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berasal dari supplier, distributor, pesaing, asosiasi 

industri, atau partner bisnis lainnya.   

(3) Credit Checking, untuk memantau pembiayaan 

dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan 

dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas 

yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank 

lain.35 

c) Exception monitoring, yaitu pemantauan pembiayaan 

dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah 

berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi 

intensitasnya.36 

6) Teknik Pengawasan Pembiayaan  

a)  Monitoring pembiayaan, praktiknya tidak ada satu sistem 

pun yang dapat memberikan keterangan lengkap yang 

dibutuhkan secara otomatis. Oleh karena itu, informasi 

tersebut harus dicari dan dikumpulkan. Informasi yang 

diperlukan tersebut terdiri dari eksternal information dan 

internal information ( data intern kantor cabang).  

b) Control by exception (pengawasan terhadap hal-hal yang 

menyimpang), untuk mengetahui hal-hal apasaja yang dapat 

dikategorikan exception, harus dilakukan analisis yang 

kritis atas objek pengawasan untuk menilai hal-hal mana 

                                                           
35 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2015), 128. 
36 Ibid., 129. 
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yang telah baik, dan hal mana yang perlu mendapat 

perbaikan, melalui SWOT analysis.  

c) Verban Control (pemeriksaan atas hal-hal yang saling 

berhubungan), dalam melaksanakan kegiatan pengawasan 

pada situasi dan kondisi tertentu saling pula perlu dilakukan 

tersamar untuk menghindari kerugian dari pihak 

objek/objek yang diawasi. Hal ini dilakukan apabila 

disrasakan adanya suatu yang mencurigakan terhadap suatu 

informasi. Untuk menguji kebenaran informasi yang 

mencurigakan tersebut diperlukan informasi lain yang 

mempunyai hubungan erat, oleh karena itu 

pendekatan/teknik verbal control akan sangat membantu 

untuk memecahkan persoalan yang ada. 

d) Budgetery Control, teknik ini dapat berupa analisi variance, 

yaitu dengan membandingkan rencana kerja yang telah 

ditetapkan dalam anggaran dengan realisasinya sehingga 

semua kegiatan pembiayaan yang telah dirumuskan 

anggaranya perlu dianalisis kemudian diambil rata-rata nya, 

baik dalam weighted average maupun unweighted average, 

dan kemudian mana yang akan dipilih tergantung dari 

ketelitian yang diharapkan.  
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e)  Inspeksi on the spot, pengawasan fisik adalah pengawasan 

yang dilakukan dengan mengadakan pemerikasaan langsung 

ditempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah.37 

5. Pembinaan Pembiayaan 

Pembinaan pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank 

dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh 

hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan 

tersebut.38 Dengan kata lain dapat meningkatkan usaha anggota 

atau memperbaiki kualitas usaha anggota. Pembianaan pembiayaan 

adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari 

pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas 

termasuk pemecahan masalanya) dan dilakukan oleh pejabat kredit 

atau pembiayaan yang berwenang. Pembinaan menyangkut 

penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan pembiayaan 

maupun perlindungan kepentingan Bank, baik yang dilakukan 

secara administratif maupun secara langsung.39  

Pembinaan secara administratif dilakukan dibelakang meja 

berdasarkan laporan-laporan dari anggota, yang mencangkup 

analisis laporan yang diterima dari anggota, mengambil langkah-

langkah untuk bahan pertimbangan dilapangan, memberikan 

informasi perkembangan pembiayaannya dan meminta tindakan 

                                                           
37 Ibid., 545. 
38 Veithzal Rivai, Commercial Bank Managemen (Manajemen Perbankan dari Teori ke 

Praktik), 241. 
39 Suhardjono, Manajemen Prekreditan Usaha Kecil dan Menengah (Yogyakarta: UPP 

YKPN, 2003), 246. 
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segera. Pembinaan di lapangan dilakukan dengan mengadakan 

kunjungan ketempat usaha anggota, yang meliputi penelitian 

tentang pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan atau 

meningkatkan perkembangan usaha, terpeliharanya manajemen 

usaha dengan baik, perkembangan usaha anggota setelah diberi 

pembiayaan.    

Tindakan yang dapat digolongkan upaya pembinaan 

pembiayaan adalah penagihan oleh petugas Bank. Jika tindakan 

oleh petugas Bank dalam rangka penyelesaian pembiayaan 

bermasalah ini mengalami kegagalan, maka harus diadakan 

evaluasi terhadap kondisi nasabah. 

D. Pembiayaan Bermasalah 

1. Kriteria Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang 

nasabah tidak mampu mebayar lunas pembiayaan pada bank tepat 

pada waktunya. Nasabah yang memperoleh pembiayaan dari 

lembaga perbankan syariah tidak seluruhnya dapat 

mengembalikannya dengan tepat waktu yang diperjanjikan. Pada 

kenyataanya selalu ada nasabah yang tidak dapat mengembalikan 

pembiayaanya kepada bank yang telah meminjamkannya maka 

menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah.40 

                                                           
40 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: 

Djambatan, 1996), 131. 



52 
 

 

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan 

melakukan analisis pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah 

menilai seberapa besar kempuan dan kesediaan calon nasabah 

mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar 

margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian 

pembiayaan. Dengan peranan Account Officer secara tidak 

langsung dapat mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah.41 

Ketidak lancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok 

maupun bagi hasilnya menyebabkan adanya kolektabilitas 

pembiayaan, secara umum kolektabilitas pembiayaan diketegorikan 

menjadi lima macam : 

a. Pembiayaan lancar, yang berjalannya lancar atau memuaskan, 

artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok diselesaiakan 

oleh nasabah secara baik). 

b. Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan selama 3 atau 6 bulan 

mutasinya tidak lancar, pembayaran utang pokoknya tidak 

baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap 

kurang baik.  

c. Pembiayaan diragukan, pembiayaan yang telah tidak lancar 

dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaiakn 

oleh nasabah yang bersangkutan. Digolongkan diragukan 

                                                           
41 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi 

Manajemen Perusahaan, 2005), 59. 
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apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi 

kriteria lancar dan kurang lancar.  

Pada kriteria lancar dan kurang lancar berdasarkan penilaian 

disimpulkan bahwa : 

a. Pembiayaan digolongkan masih dapat diselamatkan dan 

agunanya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang 

peminjam termasuk bagi hasil. 

b. Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih 

bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam. 

c. Pembiayaan macet sebagai kelanjutan dari usaha 

penyelesaian atau pengikatnya kembali pembiyaan yang tidak 

lancar dan usaha itu tidak berhasil.  

Barulah pembiayaan tersebut dikategorikn kedalam 

pembiayaan macet. Digolongkan macet apabila : 

a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. 

b. Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 

bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau 

usaha penyelamatan. 

c. Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan 

kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang agunan 

(BUPN) atau diajukan pengganyian rugi kepada perusahaan 

asuarnsi pembiayaan atau di badan arbiterase syariah.42  

                                                           
42 Ibid, 165-167. 
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2. Mencegah Timbulnya Pembiayaan Bermasalah 

Tindakan pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah 

terjadinya sebuah pembiayaan bermasalah adalah berhati-hati 

dalam memberikan pembiayaan. Seorang Account Officer harus 

bertindak konservatif dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam 

mengantisipasi masa depan (dalam pemberian pembiayaan selalu 

terdapat dimensi waktu, yaitu suatu masa pembiayaan baru yang 

harus oleh mudharib), jangan hanya berprediksi dari sudut optimis, 

yakin bahwa usaha mudharib berkembang dengan baik dan maju, 

tetapi juga harus dari estimasi yang pesimis atau konservatif. Tentu 

saja tidak ada yang berharap skenario gagalnya usaha mudharib 

terjadi, tetapi seorang account officer harus bertanya bahwa 

seandainya hal tersebut terjadi, bagaimana posisi bank sebagai 

shahibul maal. 

Beberapa langkah konkrit dalam tindakan konservatif tersebut 

adalah : 

a. Mengikuti prosedur pembiayaan dengan baik, karena langkah 

tersebut proses seleksi akan terjadi dengan sendirinya. 

b. Seorang Account Officer harus selalu menjunjung tinggi nilai 

prosfesionalisme dalam tindakannya. 

c. Seorang Account Officer harus memiliki prinsip sendiri 

berdasarkan analisis yang dilakukannya. 
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d. Jangan segan-segan menolak sebuah pembiayaan jika dari hasil 

analisis memang tidak layak untuk dibiayai oleh bank. 

e. Lengkapi dokumentasi sebelum pembiayaan di realisasi. 

Seorang Account Officer harus menyadari bahwa tidak semua 

keinginan nasabah dapat dipenuhi oleh bank. Seorang Account 

Officer harus memelihara posisi sebagai penghubung antara bank 

dengan nasabah, pada titik terakhir ia harus menempatkan bank 

sebagai prioritas utama. 

Tindakan lain dalam mencegah timbulnya pembiayaan 

bermasalah adalah dengan pengawasan pembiayaan secara terus 

menerus.43 Karena sesungguhnya risiko pembiayaan baru saja 

dimulai ketika pencairan dilakukan, pengawasan dapat dilakukan 

dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis 

plan yang telah dibuat sebelumnya.44 Dalam terjadinya proses 

realisasi pembiyaan yang ada di perbankan syariah tidaklah 

semulus apa yang dibayangkan. 

Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama 

satu sama lainnya. Dalam kenyataanya ada nasabah yang sukses 

dalam mengelola bisni namun ada pula yang gagal.45 Apabila 

terjadi tidak tercapainya target maka pihak bank harus segera 

melakukan tindakan penyelamatan, tindakan penyelamatan awal 

adalah melakukan tindakan ke lapangan menemui nasabah untuk 

                                                           
43 Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, 202-204. 
44 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 154. 
45 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 163. 
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mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, 

adapun beberapa langkah pengawasan yang harus dilakukan antara 

lain: 

a. Memantau mutasi rekening koran nasabah. 

b. Memantau pelunasan angsuran. 

c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk 

memantau langsung operasional usaha dan perkembangan 

usaha nasabah. hal ini bermanfaat untuk memantau 

kemungkinan terjadinya side streaming atau penyimpangan 

tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai dengan 

bisnis plan. 

d. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha nasabah 

dengan menggunakan media lain.46  

Dalam upaya meningkatkan pemantauan secara dini terhadap 

penyaluran dana yang diduga akan merugikan bank, harus 

dilakukan pengawasan secara khusus yang sekurang-kurangnya 

mencangkup langkah-langkah berikut : 

a. Pejabat bank yang berwenang menyusus klasifikasi kealitas 

penyaluran dana yang tergolong lancar (pass), kurang lancar, 

diragukan dan macet yang memberikan catatan untuk 

penyaluran dana yang koletabilitasnya masih tergolong lancar 

namun teridentifikasi memburuk. 

                                                           
46 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 155 
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b. Penentuan kolektabilitas tersebut harus sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan oleh bank indonesia. 

c. Dalam penetapan kolektabilitas tersebut, tidak akan dilakukan 

pengucilan terutama penyaluran dana kepada pihak-pihak yang 

terkait.47 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan di 

bank syariah : 

a. Tujuan pengawasan pembiayaan yang dilakukan bank syariah 

adalah agar : 

1) Kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan 

menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik 

oknum dari luar maupun dari dalam bank syariah. 

2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data 

administrasi di bidang pembiayaan. 

3) Untuk memajukan efesiensi di dalam pengelolaan tata 

laksanaan usaha bidang peminjaman dan sasaran 

pencapaian yang ditetapkan. 

b. Media pemantauan 

1) Informasi dari luar bank, diupayakan data dari laporan 

periodik usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, 

realisasi kerja dan laporan keuangan. laporan juga harus 

                                                           
47 Muhaamad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 166-167. 
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dikontrol melalui kerjanya jangan hanya berdasarkan 

laporan keuangan saja. 

2) Informasi dari dalam bank syariah, penelitian mutasi 

keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh 

gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak manipulasi. 

3) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit 

beberapa bulan berjalan. 

4) Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang 

diajukan terealisasi. 

5) Menetili buku-buku tambahan atau map-map yang 

berkaitan dengan pembiayaan.48  

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Banyak cara yang dilakukan bank untuk menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah, tergantung pada berat ringanya 

permasalahan yang diahadapi. Serta sebab-sebab terjadinya 

kemacetan, apabila pembiayaan itu masih dapat diharpkan akan 

berjalan biak kembali, maka bank dapat memberikan keringan-

keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (reshaduling). 

Untuk keperluan penghapusan itu bank diharuskan untuk 

membentuk cadangan-cadangan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif (PPAP) sebagai berikut : 

a. Bank wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan. 

                                                           
48 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 310. 
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b. Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong tidak lancar 

(setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasi). 

c. Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong dirgukan 

(setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasi). 

d. Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet 

(setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasi). 

Penangan pembiayaan bermasalah adalah bagian yang tidak 

dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal yang akan 

dilakukan dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah yaitu : 

a. Analisis dan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Risiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang 

tertunda atau ketidak mampuan peminjam untuk membayar 

kewajiban yang telah dibebankan untuk mengantisipasi hal 

tersebut maka suatu perbankan syariah harus mampu 

menganlisis penyebab permasalahan. Adapun langkah-langkah 

dalam analisis ini adalah : 

b. Analisis penyebab kemacetan yang meliputi aspek internal dan 

aspek eksternal. 

c. Menggali potensi pinjaman, anggota yang mengalami 

kemacetan dalam memenuhi kewajibannya harus dimotivasi 

untuk memulai lagi atau membenahi dan mengantisipasi 

penyebab kemacetan usaha dan angsuran. 
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Dalam proses penanganana pembiayaan bermasalah dilakukan 

sesuai dengan koletabilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut : 

a. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara 

1) Pemantauan usaha nasabah. 

2) Pembinaan angota dengan pelatihan-pelatihan. 

b. Pembiayaan potensial bermaslah, dilakukan dengan cara 

1) Pembinaan anggota. 

2) Pemberitahuan dengan surat teguran. 

3) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian 

pembiayaan kepada nasabah. 

4) Upaya preventif dengan penangan rescheduling yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan 

dengan reconditioning yaitu meperkecil margin 

keuntungan. 

c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara 

1) Membuat surat teguran atau peringatan. 

2) Kunjungan lapangan atau silahturahmi oleh bagian 

pembiayaan kepada nasabah dengan lebih sungguh-

sungguh.  

3) Upaya preventif dengan penangan rescheduling yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan 
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dengan reconditioning yaitu meperkecil margin 

keuntungan. 

d. Pembiayan diragukan atau macet 

1) Dilakukan resheduling, yaitu menjadwalkan kembali 

jangka waktu angsuran serta meperkecil jumlah angsuran. 

2) Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin 

keuntungan atau bagi hasil usaha. 

3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk 

pembiayaan qordul hasan. 

e. Penyitaan barang jaminan 

Penyitaan barang jaminan di bank syariah sangat 

tergantung dari kebijakan menajemen. Ada yang melakukan 

eksekusi ada juga yang tidak melakukan eksekusi jaminan 

nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kebanyakan 

lebih memilih melakukan rescheduling, reconditioning dan 

pembiayaan ulang dengan qorddul hasan dan jaminan harus 

tetap ada sebagai pesyaratan jaminannya. 

Jika memang harus dilakukan maka penyitaan harus 

sesuai dengan kaidah islam yaitu : 

1) Simpati, sopan menghargai dan fokus pada tujuan 

penyitaan. 
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2) Empati, menyelami keadaan nasabah bicara seakan untuk 

kepentingan nasabah, mebangkitkan kesadaran nasabah 

untuk mengembalikan utangnya. 

3) Menekan, tindakan ini dilakukan jika dua tindakan 

sebelumnya tidak diperhatikan. 
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BAB III 

PERANAN ACCOUNT OFFICER DALAM MEMINIMALISIR 

PEMBIAYAAN BERMASLAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO iB DI BRI 

SYARIAH KC MADIUN  

A. Gambaran Umum  

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah 

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

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRI Syariah secara resmi berpotensi PT. Bank BRI Syariah 

merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah.1 

PT. Bank BRI Syariah hadir mempertahankan sebuah bank ritel 

modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan 

nasabah. melayani nasabah dengan prima dan menawarkan berbagai 

produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aktivitas 

PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah adanya 

penandatanganan pada tanggal 19 Desember 2008 terkait akta 

perpisahan Unit Usaha syariah PT Bank Rakyat Indonesia (persero), 

                                                           
1 Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 25 Desember 

2018)  
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untuk melebur dalam PT Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada 

tanggal 1 Januari 2009.  

Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. bRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, 

jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus 

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

kantor BRI Syariah sebanyak 54 Kantor Cabang, 207 Kantor Cabang 

Pembantu dan 11 Kantor Kas.2  

2. Sejarah berdirinya BRI Syariah KC Madiun  

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu 

bank syariah yang berada di kota Madiun seperti yang diutarakan oleh 

Yayuk Setya Rahayu selaku Operation & Service Manager Bank BRI 

Syariah kantor Cabang Madiun. 

“BRI Syariah Kantor Cabang Madiun berdiri pertama pada tanggal 

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

Kemudian setelah Bisnis bank BRI Syariah KC Madiun mengalami 

perkembangan yang cukup pesat diupgrade menjadi KC (kantor 

cabang) yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang Madiun) dan 

kntornya dipindah di Jln. S. Parman No. 44, Pimpinan Cabang Bank 

BRI Syariah KCP Madiun yang pertama adalah Bapak Kurniawan 

                                                           
2 Ibid., 
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sampai dengan September 2017 dan oktober 2017 digantikan dengan 

Bapak Fathurozi Bosman sampai saat ini.”3 

3. Visi dan Misi BRI Syariah KC Madiun 

a. Visi  

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam 

layanan fininsial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi  

1) Memehami keragaman individu dan mengakomondasi beragam 

kebutuhan financial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan 

pun dan dimana pun. 

4) Meningkatkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.4 

4. Produk-produk BRI Syariah KC Madiun 

a. Penghimpunan Dana (Funding) 

BRI Syariah KC Madiun memiliki produk-produk 

penghimpun dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

sehingga masyarakat yang menyimpan dananya di BRI Syariah KC 

Madiun akan merasa puas dan nyaman ketika menyimpan dananya. 

                                                           
3 Yayuk Setya rahayu, Wawancara, 4 Maret 2019 
4 Buku Laporan tahunan BRISyariah, 2015. 08. 
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Di BRI Syariah KC Madiun, produk penyimpan dananya 

menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip titipan dengan akad 

Wadi‘ah dan prinsip kerjasama dengan akad mudharabah.   

1) Simpanan dengan Prinsip Wadiah   

Wadi‘ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari 

pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban 

bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau 

barang titipan sewaktu-waktu. Ada 2 (dua) jenis wadi‘ah :5 

a) Wadi‘ah yad amanah yaitu pihak yang menerima titipan 

tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang 

ditiipkan (contoh: safe deposit box )   

b) Wadi‘ah yad dhamanah yaitu pihak yang menerima titipan 

boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan 

(contoh: giro dan tabungan).   

Simpanan wadi‘ah merupankan titipan dana nasabah di 

Bank Syariah dengan menggunakan akad wadi‘ah yad 

dhamanah, dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut 

dan nasabah dapat mengambil dananya sewaktu-waktu ketika 

dibutuhkan. 

Timbal balik yang didapat oleh nasabah yang telah 

menyimpan dananya dengan prinsip wadi‘ah adalah berupa 

bonus yang besarnya sesuai kebijakan bank.  

                                                           
5 Ibid. 
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Dari sekian produk penghimpun dana yang ada di BRI 

Syariah, yang menggunakan prinsip wadi‘ah adalah produk 

Tabungan Faedah, TabunganKU, Simpanan Pelajar BRI 

Syariah iB, dan Giro BRI Syariah iB.  

a) Tabungan Faedah  

Tabungan Faedah merupakan tabungan yang paling 

diminati oleh nasabah dari tabungan lainnya. Persyaratan 

yang mudah dan banyaknya fasilitas yang diberikan 

menjadikan tabungan faedah menjadi produk unggulan di 

BRI Syariah KC Madiun. Hanya dengan fotocopy kartu 

identitas dan uang Rp. 100.000 masyarakat dapat 

membuka Tabungan ini.  

b) Simpanan Pelajar iB  

Simpanan pelajar iB merupakan tabungan untuk 

siswa guna mendorong budaya menabung sejak dini yang 

diterbitkan dengan persyaratan mudah dan sederhana serta 

fitur yang menarik. Persyaratannya hanya perjanjian 

kerjasama antara BRI Syariah dengan sekolahan, 

kemudian mengisi kelengkapan aplikasi pembukaan 

rekening, dan melengkapi dokumen pembukaan rekening 

(siswa: KK/NISN/NIS dan orang tua/wali:KTP). Akad 

yang digunakan adalah akad w adi<‘ah (titipan), Giro BRI 

Syariah iB   
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c) Giro BRI Syariah iB  

Giro BRI Syariah iB merupakan simpanan bagi para 

nasabah pengusaha dimana nasabah akan menemukan 

berbagai fasilitas dan keuntungan diantaranya: Onlinerea 

time di seluruh kantor BRI Syariah dan Laporan dana 

berupa rekening Koran setiap bulannya. Untuk persyaratan 

Giro BRI Syariah iB adalah: 

(1) Setoran awal Rp. 2.500.000 (Perorangan) dan Rp. 

5.000.000 (Perusahaan),   

(2)  Biaya saldo minimal Rp. 20.000   

(3) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000  

2) Simpanan Prinsip Mudarabah 

Simpanan mudharabah  merupakan simpanan dana nasabah 

di bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah 

berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi 

bagi    hasil yang disepakati. Nasabah hanya boleh mengambil 

dananya ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang 

disepakati.  

 Di BRI Syariah KC Madiun, produk simpanan yang 

menggunakan prinsip mudharabah  adalah Tabungan Haji, 

Tabungan Impian, dan Deposito BRI Syariah iB. 6 

 

                                                           
6 Panduan Buku Produk dan Pembiayaan BRI Syariah 2015 
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a) Tabungan Impian  

Tabungan Impian BRI Syariah iB adalah tabungan 

berjangka dari BRI Syariah dengan prinsip bagi hasil yang 

dirancang untuk mewujudkan impian anda dengan 

terencana. Tabungan Impian BRI Syariah iB memberikan 

ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan 

serta lebih berhak karena pengelolan dana sesuai syariah 

serta dilindungi asuransi.  

b) Tabungan Haji 

Tabungan Haji BRI Syariah ini didedikasikan untuk 

masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat yang ingin 

melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun 

Islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk 

investasi. Adapun manfaat dari tabungan haji BRI Syariah 

yakni ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam 

penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai 

syariah. Para calon nasabah yang ingin menabung di BRI 

Syariah harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai 

berikut:  

(1) Fotocopy KTP yang masih berlaku.   

(2) Setoran awal minimal Rp. 50.000   

(3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000  
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c) Deposito Mudarabah  

Deposito adalah simpanan dana nasabah yang 

bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka 

waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara 

otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang 

telah disepakati. Deposito BRI Syariah iB memberikan 

banyak kemudahan dan fasilitas bagi para nasabah.Usaha 

Anda dalam mengembangkan dana terbaik sewajarnyalah 

dikelola dengan cara yang terbaik. Deposito BRI Syariah 

iB adalah salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip 

bagi hasil. Hasil investasi anda tidak hanya 

menguntungkan, tetapi juga akan membawa berkah.   

b. Penyaluran Dana 

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya 

adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor 

Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor 

Lainnya. Dari sector ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai 

jenis penggunaan dana, seperti modal kerja, investasi, konsumsi.  

Produk Penyaluran Dana (Financing) BRI Syariah KC 

Madiun meliputi:   

1) Murabahah (Jual Beli) 



71 
 

 

Pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan untuk 

transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan 

pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya 

dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayarannya 

dilakukan tangguh atau angsuran.  Pada BRI Syariah produk 

pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu; Pembiayaan 

KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan 

Bermotor), pembiyaan Mikro, dan Employee Benefit Program 

(EmBP). 

a) Kredit Pemilik Rumah (KPR) 

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis 

KPR yang ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini 

terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR 

Sejahtera Susun.   

b) Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

KKB BRI Syariah adalah pembiayaan kepemilikan 

mobil dari BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan 

menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad 

murabahah  bil wakalah dimana pembayarannya secara 

angsuran dengan   jumlah angsuran yang telah ditetapkan 

disemua dan dibayar setiap bulannya.   
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c) Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang 

diperuntukan orang yang membutuhkan modal kerja dan 

mempunyai usaha minimal 2 tahun. Pembiayan mikro 

pada BRI Syariah KCP Ngawi menggunakan perpaduan 

dua akad yaitu akad murabahah  bil wakalah. Di mana 

dalam pembiayaan ini nasabah melakukan akad jual beli 

akan tetapi bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

mencari atau membeli barang sendiri yang diinginkan. 

Mikro iB dibagi menjadi tiga, dengan resiko produk 

yang berbeda yaitu:7 

Produk Plafon (Juta) Jaminan 

Mikro 25 iB 5-25 Tanpa jaminan 

Mikro 75 iB 5-75 Dengan Jaminan tidak 

diikat sempurna 

Makro 200 iB 75-200 Dengan jaminan diikat 

sempurna 

 

2) Mudarabah 

Pembiayaan mudarabah  adalah kerjasama usaha antara 

dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak 

pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) 

                                                           
7 Buku Panduan Karyawan BRI Syariah 2013, 10. 
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sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah 

disepakati. Pada BRI Syariah, akad mudarabah  diterapkan 

dalam pembiayaan l inkage atau pembiayaan yang ditujukan 

untuk Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan dana. 

Maksimal dana yang dapat diberikan adalah tiga kali dari 

modal koperasi maupun BPRS.  

3) Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama usaha antara 

dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak 

memberikan konstribusi modal dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan 

kesepakatan dimuka. Pada BRI Syariah akad ini digunakan 

untuk pembiayaan modal kerja. 

5. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Madiun 

Berikut struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun per tanggal 01 April 2018 

Pimpinan Cabang   : Fakhrurozi Bosman 

Branch Quality Assurance : Sukma KD 

Reviewe Junior   : Puguh Dwi Santoso 

Mikro Marketing Manager : Sunaryo 

Colection Spv   : Yongky MK 

Marketing Manager  : Mohammad Ali Najamuddin 

Operation & Service Manager : Yayuk Setyo Rahayu 
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Financing Support Manager : Yayuk Setyo Rahayu 

Pemimpin Cabang Pembantu : lampiran tersendiri 

Branch Ops. Spv. KC Madiun : Anita KD 

Kepala KK 

Unit Head UMS Madiun  : Tunggul Hery W 

Account Officer Mikro  :  

1. Anasrul Setiawan 

2. Deny Miftakhul Rizqi 

3. Tofan Irawadi 

4. Agita Apriliawan 

Uniet Head UMS Caruban : Andika FA 

Account Officer Mikro  : 

1. Bambang Irawan 

2. Riza Danu 

3. Bakti Setia Lencana 

Account Officer   : 

1. Dimas H A 

2. Deni P W 

3. Johan Bagus K 

4. Farhan H 

5. Annas Indzadzil A.M. 

Funding R. Officer  : Anindya D R 

Teller    : Nur Ahmadi, Afinda 
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Customer Service   : Dwi Riana Sari 

Operation Support   : Eka Dewi Aryani 

General Affair   : Aulia LF. 

Legal Officer   : Khabib Mutali 

Financing Adm   : Ana Aprilia 

Reporting Custody  : Eko Heru S. 

Appraisal & Investigation  : Eko Susanto 

Area Support   : Siska Ayu Fitria8 

B. Peran Account Officer dalam Menganalisis Permohonan Pembiayaan 

pada Pembiayaan Mikro iB 

Pada dasarnya seorang Account Officer merupakan bagian penting 

yang ada di dalam perbankan. Oleh karena itu, seorang Account Officer 

harus memiliki kecakapan dalam menjual (salesmanship) yang memadai 

untuk memasarkan produk yang ditawarkannya. Peranan Account Officer 

sangat dibutuhkan di BRI Syariah KC Madiun, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Bapak Tunggul Hary Wibowo yaitu:9 

“jadi peran Account Officer yang ada di BRI Syariah KC Madiun 

ini sangat dibutuhkan sekali, karena Account Officer harus bisa 

menghendel semua nya dari mencari nasabah sampai melakukan 

nya pencairan. Tetapi tidak cukup sampai disitu saja Account 
Officer juga harus melakukan pengawasan terhadap nasabah 

pembiayaan agar tidak terjandinya pembiayaan bermasalah” 

 

                                                           
8 Data Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun diperoleh dari Area Support, 

Dokumentasi, 19 Februari 2019. 
9 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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Sedangkan menurut Bapak Anggita Apriliawan selaku Account 

Officer Micro di BRI Syariah KC Madiun yaitu:10 

“di BRI Syariah KC Madiun ini seorang Account Officer harus 

memiliki kecakapan menjual (salesmanship) yang memadai untuk 

memasarkan produk yang ditawarkan serta melakukan pemantauan 

atas pembiayaan yang diberikan kepada agar nasabah tersebut 

memenuhi komite atas pembiayaannya.” 

 

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Anasrul Setiawan selaku 

Account Officer Micro di BRI Syariah KC Madiun dalam peranan Account 

Officer yang ada di BRI Syariah KC Madiun yaitu:11 

“tugas Account Officer disini sangat berperan penting dari 

mengelola keuangan, mengelola produk, mengelola pembiayaan 

sampai mengelola penjualan. Jadi Account Officer disini harus bisa 

menguasai tersebut. Agar dapat meningkatkan produktivitas pada 

BRI Syariah KC Madiun.” 

Proses pembiayaan yang baik adalah proses pembiayaan yang 

mampu menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan, 

dalam hal pembiayaan proses awal yang terjadi pada lembaga keuangan 

umumnya adalah dimulai dari permohonan pembiayan, pengusulan 

pembiayan, pemberian fasilitas pembiayaan serta tahap perpanjangan 

fasilitas. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Anggita 

Apriliawan selaku Account Officer Micro di BRI Syariah KC Madiun 

menyatakan bahwa:12 

“pada saat pengajuan Acoount Officer melakukan wawancara 

singkat tentang gambaran calon nasabah, menjelaskan akad 

pembiayaan yang ada dan sesuai serta bagi hasil yang di sepakati 

bersama kemudian menjelaskan syarat-syarat yang dibutuhkan. 

Selanjutnya Account Officer melakukan surve lapangan untuk 

melihat langsung kondisi nasabah, dalam melakukan surve 
                                                           

10 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
11 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
12 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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lapangan pihak Account Officer juga melakukan surve dengan 

tetangga dekatnya mengenai usaha yang di kerjakan pihak nasabah 

yang melakukan pengajuan pembiayan sekaligus melakukan 

penilaian kelayakan dalam hal karakter dan riwayat hidup, kondisi 

atau kemampuan ekonomi nasabah, kondisi usaha, dan jaminan. 

Setelah itu dilakukan analisis pembiayan apakah layak atau tidak 

nilai pembiayaan yang dibutuhkan.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Tunggul Hery Wibowo selaku Unit 

Head di BRI Syariah KC madiun yaitu:13 

“dalam permohonan pembiayaan seorang nasabah datang ke BRI 

Syariah KC Madiun serta mengisi form pembiayaan serta 

pengajuan jumlah pembiayaan kemudian seorang Account Officer 

akan melakukan analisis data serta wawancara ke rumah calon 

nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.” 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Anasrul Setiawan selaku Account Officer Micro di BRI Syariah KC 

Madiun yang menyatakan:14 

“dalam permohonan pembiayaan calon nasabah datang ke BRI 

Syariah KC Madiun serta mengisi form pembiayaan serta 

pengajuan jumlah pembiayaan, menjelaskan akad pembiayaan 

yang ada dan sesuai bagi hasil, Account Officer melakukan surve 

lapangan untuk melihat langsung kondisi calon nasabah, dalam 

melakukan surve lapangan pihak Account Officer juga melakukan 

surve dengan tetangga dekatnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber yang 

dilakukan peneliti bahwa dalam pengajuan pembiayaan Mikro iB seorang 

calon nasabah datang ke BRI Syariah KC Madiun serta mengisi form 

pembiayaan serta pengajuan jumlah pembiayaan menjelaskan akad 

pembiayaan yang ada dan sesuai dengan kesepakatan di awal kemudian 

                                                           
13 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
14 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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seorang  Account Officer akan melakukan analisis data serta wawancara ke 

rumah calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. 

Dalam melakukan analisis seorang Account Officer harus selalu 

menjunjung tinggi nilai profesionalisme dalam tindakannya. Seorang 

Account Officer juga harus memiliki prinsip sendiri berdasarkan analisis 

dilakukannya. Disinalah peran Account Officer sangat dibutuhkan dalam 

melakukan manajemen pembiayaan yang ada di BRI Syariah KC Madiun 

ini, disini dari awal pengajuan kemudian survey dan pencairan semuanya 

di pegang oleh Account Officer yang bersangkutan dengan nasabah. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anasrul Setiawan yaitu:15 

“semua prinsip 5C diterapkan dalam proses penilaian kelayakan 

pembiayaan tetapi ada yang lebih utama dalam prinsip 5C adalah 

karakter (character) dan kemampuan (capacity) serta jaminan 

(colleteral) menjadi faktor utamanya. Sedangkan untuk masalah 

agunan atau jaminan menyusut maka ketentuan dari kantor 

maksimal plafond 40% dari nilai jual bagi calon nasabah yang baru 

sedangkan untuk nasabah lama maksimal 50% namun apabila 

nasabah tersebut terutama nasabah lama memiliki karakter yang 

baik dan tingkat kemampuan pengembalian atau pelunasan 

pembiayaan yang bagus plond maksimal bisa sampai 75% jadi 

aturan baku plafond maksimal menyesuai penilaian terhadap 

karakter dan kemampuan.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Tunggul Hery Wibowo mengenai 

strategi-strategi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yaitu:16 

“di BRI Syariah KC Madiun ini dalam menganalisis calon nasabah 

tersebut mengacu dalam analisis 5C yaitu Character (karakter), 

Capital (permodalan), Capacity (kemampuan), Condition (kondisi) 

dan Colleteral (jaminan). Dalam survey selain memperoleh 

informasi dari pihak ketiga account officer juga akan melakukan 

pendataan ke tempat calon nasabah yang mengajukan pembiayaan 

                                                           
15 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
16 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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dengan cara melakukan wawancara yang meliputi kondisi usaha, 

siklus produksi, karakter pemohon, sumber pendapatan, penilaian 

barang jaminan, serta melakukan penilaian kelayakan usaha.” 

 

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Anggita Apriliawan selaku 

Account Officer Micro di BRI Syariah KC Madiun dalam peranan Account 

Officer yang ada di BRI Syariah KC Madiun yaitu:17 

“Account Officer dalam melakukan survey mengacu pada prinsip 

5C yaitu Character (karakter), Capital (permodalan), Capacity 

(kemampuan), Condition (kondisi) dan Colleteral (jaminan). Jika 

dalam analisis 5C itu terpenuhi ini menjadikan tolak ukur dalam 

penerimaan pembiayaan. Jika pengajuan pembiayaan diterima 

calon nasabah dapat menemui bagian pembiayaan dan saya sendiri 

selaku administrasi. Pembiayaan yang biasanya menangani ini 

nanti disini calon nasabah menandatangani akad pembiayaan 

murabahah tersebut dan menyerahkan jaminan yang digunakan 

yang telah dijaminkan untuk dapat dicairkan pembiayaanya.” 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis 

permohonan pembiayaan Mikro iB BRI Syariah KC Madiun 

menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut dilakukan dengan secara 

professional dan kompetitif, untuk mengatasi kemungkinan pembiayaan 

macet dan setelah dilakukan prinsip 5C supaya nasabah memiliki rasa 

tanggung jawab untuk membayar kewajiban yang sesuai dengan jatuh 

tempo yang ditetapkan. Hanya saja BRI Syariah KC Madiun belum 

optimal dalam melaksanakannya termasuk pengamatan yang mendalam 

mengenai character nasabah karena dalam mengamati calon nasabah 

pembiayaan bank tidak selalu melihat lebih dekat dengan calon nasabah 

yang menyebabkan hal tersebut mengalami pembiayaan bermasalah. 

                                                           
17 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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Analisis pembiayaan Mikro iB yang digunakan di BRI Syariah KC 

Madiun dengan menggunakan analisis 5C yaitu: 

a. Character 

Penilaian dari segi character permohonan pembiayaan Mikro iB 

dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab, kejujuran, keseriusan 

dalam berbisnis dan keseriusan dalam membayar semua kewajiban ke 

bank dengan seluruh kekayaan yang di miliki. Karakter sangat 

menentukan kelancaran pembayaran kewajiban setiap bulannya dan 

pelunasan pada saat pembiayaan jatuh tempo, seperti ungkapan oleh 

Bapak Anggita Apriliawan selaku Account officer Mikro di BRI 

Syariah KC Madiun yaitu:18 

“dari setiap pembiayaan yang ada semua pengajuan yang 

masuk harus dilakukan analisis terlebih dahulu, kecuali 

nasabah yang lama. Dalam menganalisis pembiayaan yang 

paling saya utamakan adalah melihat dari segi karakter 

calon nasabah, memang tidak mudah untuk melihat 

karakter sesorang, namun untuk mengetahui karakter 

seseorang kita tidak perlu harus memantau 24 jam kegiatan 

orang tersebut ngapain saja. Untuk mengetahui karakter 

seseorang yang bisa kita lakukan di antaranya bertanya 

kepada tetangganya, rekan bisnisnya ataupun juga bisa 

saudaranya.” 

Namun dalam memberikan penilaian character setiap Account 

Officer mempunyai trik masing-masing, seperti yang di sampaikan oleh 

Bapak Tunggul Hery Wibowo selaku Unit Head di BRI Syariah KC 

Madiun yaitu:19 

                                                           
18 Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019. 
19 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 



81 
 

 

“untuk melihat karakter seseorang bisa di lihat dari caranya 

berkomunikasi, tutur bahasa, perilaku kesehariannya karena 

hal tersebut mencerminkan karakter seseorang, serta 

hubungannya dengan masyarakat, selain itu informasi 

tentang nasabah biasanya juga kita dapatkan dari account 

officer dari lembaga-lembaga lain sesuai dengan 

pengalaman mereka, dari cerita mereka kita bisa tau 

bagaimana sifat calon nasabah tersebut.” 

Sedangkan menurut Bapak Anasrul Setiawan selaku Account 

Officer Micro adalah sebagai berikut:20 

“Character atau watak calon nasabah mempunyai watak 

yang berbeda-beda. Marketing harus dengan teliti untuk 

menganalisis watak calon nasabah sebelum menjadi 

nasabah dan marketing  mewawancarai nasabah yang sudah 

dibekali pihak bank untuk bisa melihat karakter dari calon 

nasabah, seperti: cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika 

diwawancarai oleh marketing. Marketing mensurvey calon 

nasabah dari perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar 

belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi 

ekonominya. Marketing juga bisa melihat di BI Checking, 

dengan melihat histori nasabah di dunia perbankan.” 

Dari semua pemaparan di atas dapat diketahui bahwa character 

adalah aspek yang sangat penting untuk diketahui, karena awal 

kepercayaan seseorang adalah ketika melihat bagaimana sifat seseorang 

sebenarnya. karena dari awal saja ketika kita mengetahui bahwa 

karakternya tidak bagus maka pencairan pembiayaanpun tidak akan 

pernah dilakukan. 

b. Capacity 

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui seperti kondisi 

likuidasi (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

panjang dan jangka pendeknya) rentabilitas (kemampuan perusahaan 

                                                           
20 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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untuk mencapai keuntungan hasil operasionalnya), hal ini penting 

untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis yang dapat 

dipahami karena watak yang baik semat-mata tidak menjamin 

seseorang mampu menjalankan bisnisnya atau tidak. 

Menurut Bapak Tunggul Hery Wibowo selaku Unit Head bahwa 

Capacity yang diterapkan di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

yaitu:21 

“capacity untuk jenis pembiayaan yang besar sangat 

penting untuk diketahui, karena semakin besar nilai 

pinjaman maka semakin besar rediko yang akan dihadapi 

pihak BRI Syariah KC Madiun, untuk menilai capacity 

calon nasabah saya biasanya bertanya kepada relasi 

bisnisnya, bisa juga dilihat dari perputaran uang usahanya 

dan saat melakukan survey biasanya keadaan usaha 

nasabah bisa dilihat dan bisa ditaksir, dan ketika dia 

mengajukan pembiayaan besar kita mentaksirkan apakah 

dia mampu membayar angsurannya, semua itu harus 

diatksirkan dengan tepat.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anasrul Setiawan selaku 

Account Officer Micro dalam menganalisis permohonan pembiyaan 

dengan Capacity yaitu:22  

“Capacity atau kemampuan adalah untuk mengetahui 

kemampuan calon debitur apakah dalam melakukan 

pembiayaan nasabah mampu untuk melakukan pembayaran 

yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, 

menilai nasabah dari kemampuan dalam menjalankan 

keuangan yang ada pada usaha yang dimiliki.” 

 

Sedangkan Menurut Bapak Anggita Apriliawan selaku Account 

Officer Micro mengenai penilaian capacity yaitu:23 

                                                           
21 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
22 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
23 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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“kita harus mengetahui bagaimana setiap bulan omset yang 

dimiliki oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan, 

apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan, 

maka pihak bank akan melihat slip gaji yang dimilikinya. 

Pihak bank akan mempertimbangkan berapa besar gaji 

calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan 

diambil. Selanjutnya pihak bank akan memperhitungkan 

gaji calon nasabah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkannya. Dengan itu akan terlihat kemampuan calon 

nasabah dalam memenuhi kewajibannya” 

 

Dari semua pemaparan di atas dapat diketahui bahwa capacity 

adalah kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya, maka dilihat 

dari analisis keuangannya, yaitu dari omsetnya. Kita harus mengetahui 

bagaimana setiap bulan omset yang dimiliki oleh nasabah yang akan 

melakukan pembiayaan. Jika omset yang dimiliki oleh nasabah setiap 

bulannya baik maka kemungkinan besar nasabah tersebut bisa 

melakukan angsuran setiap bulan, tetapi jika omset nasabah setiap 

bulan tidak menentu mengakibatkan macet dalam angsuran. 

c. Capital  

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan 

perlu dilakukan analisis yang lebih medalam. Modal merupakan 

jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang 

akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Jumlah modal yang 

diberikan dalam pembiayaan harus disesuaikan dengan keadaan usaha 

calon nasabah. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anggita 

Apriliawan sebagai berikut:24 

                                                           
24 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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“untuk capital yang perlu diketahui calon nasabah memiliki 

penghasilan berapa, kemapuan untuk membayar atau 

mengembalikan uang ke BRI Syariah KC Madiun berapa 

besar. Meskipun mereka memiliki usaha tapi kalau memang 

penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-

harinya kamipun juga tidak akan memberikan pembiayaan 

tersebut.” 

 

Untuk pembiayaan besar berbeda lagi analisis yang dilakukan 

seperti yang dijelaskan oleh Bapak Tunggul Hery Wibowo yaitu:25 

“untuk sebuah pengajuan pembiayaan dilihat bagaimana 

kondisi dilapangan yang dihadapi, cocok atau tidak untuk 

jenis usahanya, menghitung kemampuan nasabah apakah 

kemampuan nasabah mampu untuk mengelola keuangan 

jika ditambahkan modal, apakah hal tersebut juga mampu 

untuk meningkatkan penghasilan atau tidak, semua itu 

tergantung kebutuhan dan kondisi.” 

Sedangkan menurut Bapak Anasrul Setiawan dalam menganalisis 

capital yaitu:26 

“pada prakteknya bank BRI Syariah KC Madiun dalam 

melakukan anaslisis capital pada pembiayaan mikro IB ini 

tidak terlalu ditekankan. Bank lebih menekankan pada 

analisis prinsip character, capacity, dan colleteral calon 

nasabah. akan tetapi, bukan berarti analisis capital dan  

tidak dilaksanakan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 3 narasumber tesebut dalam 

menganaslisi capital yang dilakukan yakni jika sudah melakukan 

analisis terhadap ketiga prinsip (character, capacity, dan colletral) 

tersebut sudah mewakili apakah calon nasabah yang mengajukan 

pembiayaan akan layak dibiayai atau tidak. Capacity lebih penting 

dibandingkan dengan capital. Karena, capacity nasabah akan 

                                                           
25 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
26 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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menunjukan bagaimana kesungguhan calon nasabah dalam memenuhi 

kewajiban setiap bulannya selama melakukan pembiayaan. 

d. Colleteral 

Colleteral adalah barang yang diserahkan oleh calon nasabah 

sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Colleteral 

dapat berupa benda bergerak seperti mobil dan motor, atau benda tidak 

bergerak seperti tanah. Colleteral harus dinilai oleh bank untuk 

mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial calon nasabah 

kepada bank. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tunggul Hery 

Wibowo yakni:27 

“colletral atau jaminan sangatlah penting dalam melakukan 

pencairan pembiayaan, ketika seseorang datang ke BRI 

Syariah KC Madiun untuk melakukan pembiayaan hal 

pertama yang ditanyakan adalah apa jaminan yang dimiliki, 

berapa besar dana ynag diperlukan, dan pencairan 

pembiayaan dilihat dari seberapa besar nilai jaminan yang 

ada. Maksimal ACC nya 50% dari harga jaminan. Penilaian 

terhadap jaminan meliputi beberapa jenis, lokasi, bukti 

kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian colleteral ini 

ditinjau dari dua segi yaitu, segi ekonomis yakni nilai 

ekonomis dari barang yang akan digunakan sebagai 

jaminan dan yang kedua dilihat dari segi yuridis yaitu 

agunan tersebut memenuhi syarat yang dapat digunakan 

sebagai jaminan.” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anasrul Setiawan selaku 

Account Officer Micro bahwa penilaian terhadap jaminan di BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun yaitu:28 

“BRI Syariah KC Madiun untuk penialaian jaminan atau 

colleteral ini harus bisa mengcover senilai dengan plafond 

yang diajukan dengan artian harga asetnya lebih dari pada 

                                                           
27 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
28 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang sering 

digunakan yaitu jaminan BPKP kendaraan bermotor, 

sertifikat tanah dan sertifikat rumah.” 

 

Penilaian terhadap jaminan meliputi beberapa jenis lokasi, bukti 

kepemilikan dan status hukumnya. Penilaian colleteral ini ditinjau dari 

dua segi yaitu, ekonomis yakni ekonomis dari barang yang akan 

digunakan sebagai jaminan dan yang kedua dilihat dari segi yurisdi 

yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat yurisdis yang dapat 

digunakan sebagai jaminan.  

e. Condition of Economy 

Condition of economy merupakan keadaan yang meliputi kebijakan 

pemerintahan, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. 

Ini dilakukan agar di kemudian hari nasabah tidak dapat 

mengembalikan pokok pinjaman berserta nisbah bagi hasil maka 

berhak atas barang jaminan tersebut di lelang dan hasilnya untuk 

menutupi kekurangan dari utang nasabah tersebut. Seperti yang 

diungkapkan Bapak Anggita Apriliawan yaitu:29 

“dari segi Conditional hanya berlaku untuk pembiyaan 

besar saja. Paling tidak harus mampu memprediksi 

bagaimana kondisi politik, terkait inflasi, pertumbuhan 

ekonomi kebijakan pemerintah yang akan terjadi di masa 

yang akan datang.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Tunggul Hery Wibowo mengenai 

penilaian Condition of economy di BRI Syariah KC Madiun yakni:30 

                                                           
29 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
30 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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“pada prakteknya di BRI Syariah KC Madiun dalam 

melakukan analisis condition of economy ini dengan cara 

melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi 

ini sangat penting demi keberlangsungan usaha calon 

nasabah kedepannya” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Anasrul Setiawan selaku 

Account Officer Micro bahwa penilaian terhadap condition of economy 

di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun yaitu:31 

“pihak marketing harus benar-benar bisa melihat apakah 

prospek usaha calon nasabah kedepannya akan lebih maju 

atau tidak. Jika prospek usaha calon nasabah kedepannya 

kurang baik secara otomatis nantinya akan menimbulkan 

pembiayaan bermasalah” 

 

Dari semua pemaparan di atas dapat diketahui bahwa condition of 

economy dapat berpengaruh usaha si peminjam. Jika kondisi 

perekonomian memburuk maka dapat mengancam usaha peminjam 

tersebut sehingga itu dapat berdampak pula pada penurunan 

pendapatan dan menyebabkan kemampuan mengembalikan pinjaman 

juga akan turun.  

Berdasarkan dari hasil wawancara dari 3 narasumber di atas dalam 

menganalisis permohonan pembiayaan micro iB yang dilakukan BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun yakni melakukan survey langsung ke 

lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi nasabah setelah 

itu akan dilakukankannya wawancara terhadap calon nasabah selain 

itu pihak Account Officer juga melakukan analisis permohonan 

                                                           
31 “Anasrul setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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pembiayaan dengan cara konsep 5C yaitu Character, Capacity, 

Colleteral, Capital, dan Condotion of Economy.  

Penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah adalah dengan 

melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis 

penyaluran pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan, setelah 

menyelesaikan prosedur administrasi. Adapun hambatan Account Officer 

dalam penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan yang dikemukakan 

oleh Bapak Tunggul Hery Wibowo yaitu:32 

“keterbukaan calon nasabah atau kondisi yang sebenarnya, 

penyalahgunaan pembiayaan untuk pengeluaran di luar usaha atau 

untuk pihak lain, nilai jaminan yang tidak memenuhi syarat, serta 

semisal dulu sudah pernah melakukan pembiayaan tetapi dalam 

mengangsur telat-telat atau melebihi batas tenggang waktu yang 

telah dicantumkan maka itu juga sangat menghambat pengajuan 

pembiayaan akan tetapi tidak serta merta ditolak apabila 

mengajukan pinjaman lagi, dilihat dulu apa penyebabnya, bila 

karakter dan kemampuan usaha masih layak bisa diberikan lagi 

dengan nilai plafond di kurangi atau jangak waktu diperpanjang 

menyesuaikan kondisi.” 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Anggita Apriliawa selaku Account Officer Micro di BRI Syariah KC 

Madiun yang mengungkapkan bahwa:33 

“yang menghambat dalam pengajuan pembiayaan itu nilai jaminan 

yang tidak memenuhi syarat dan kadang apabila jaminan sudah 

memenuhi syarat tapi usaha kurang layak serta data yang kurang 

lengkap.” 

 

                                                           
32 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
33 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Anasrul Setiawan selaku Account Officer Micro di BRI Syariah KC 

Madiun yang mengungkapkan bahwa:34 

“penyalahgunaan pembiayaan untuk di luar usaha, minimnya 

komunikasi dan informasi dengan nasbah serta semisal dulu sudah 

pernah melakukan pembiayaan tetapi dalam mengangsur sering 

telat-telat atau melebihi batas tenggang waktu yang telah 

ditentukan makan itu juga sangat mengahambat pengajuan 

pembiayaan.” 

 

Dari hasil wawancara dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam 

pengajuan kelayakan pembiayaan dapat mengalami hambatan apabila 

keterbukaan calon nasabah atas kondisi yang sebenarnya, minimnya 

informasi terhadap calon nasabah, penyalahgunaan pembiayaan untuk 

pengeluaran di luar usaha atau untuk pihak lain, nilai jaminan yang tidak 

memenuhi syarat kadang apabila jaminan sudah memenuhi syarat tapi 

usaha kurang layak serta data yang kurang lengkap. Semisal dulu sudah 

pernah melakukan pembiayaan tetapi dalam mengangsur sering telat-telat 

atau melebihi batas pengajuan pembiayaan. 

Dengan adanya keterbukaan calon nasabah serta pennyalahgunaan 

pembiayaan serta nilai jaminan yang tidak memenuhi syarat maka disini 

seorang Account Officer dalam penentuan kelayakan pengajuan 

pembiayaan yang dikemukakan oleh Bapak Anggita Apriliawan selaku 

Account Officer Micro di BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

mengungkapkan bahwa:35 
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35 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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“proses analisis kelayakan sebenarnya mempunyai indikator-

indikator untuk proses analisis kelayakn nasabah jika indikator satu 

tidak memenuhi maka indikator-indikator lainnya yang 

memperkuat sehingga tetap tercairnya pembiayaan. Indikator disini 

maksudnya 5C.” 

 

Dari hasil wawancara dilakukan peneliti diketahui bahwa proses 

analisis kelayakan sebenarnya mempunyai indikator-indikator untuk 

proses analisis kelayakan nasabah jika indikator satu tidak memenuhi 

maka indikator-indikator lainnya yang memperkuat sehingga tercapainya 

pembiayaan. Indikator disini maksudnya 5C dari pihak kita agar tidak 

terjadi pembiayaan bermasalah sebisa mungkin mengedepankan prinsip 

5C karena pembiayaan bermasalah berdampak pada keuangan. 

Solusi yang diberikan oleh BRI Syariah KC Madiun dalam 

penyelesaian hambatan yang dihadapi account officer sebagaimana hasil 

wawancara dengan Bapak Anasrul Setiawan selaku Account Officer Micro 

di BRI Syariah KC Madiun, yaitu dengan cara:36 

“meminta data atau laporan pendukung misalnya bukti pendapatan 

dan pengeluaran usaha atau pribadi nasabah, meyakinkan dan 

mengawasi langsung pengguanaan dana pembiayaan meskipun 

belum secara detai, meminta jaminan tambahan atau pengganti 

dengan nilai yang memenuhi syarat.” 

 

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Tunggul Hery Wibowo selaku Unit Head di BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun yang mengungkapkan bahwa:37 

“dalam memberikan pembiayaan dalam menganalisis serta 

pengecekan barang jaminan harus berhati-hati untuk menghidari 

pembiayaan kurang lancar.” 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka diketahui 

bahwa dalam memberikan pembiayaan dalam menganalisis serta 

pengecekan barang jaminan harus berhati-hati untuk menghindari 

pembiayaan yang kurang lancar menyakinkan dan mengawasi langsung 

penggunaan dana pembiayaan meskipun belum secara detail, serta 

meminta jaminan tambahan atau pengganti dengan nilai yang memenuhi 

syarat apabila nasabah tersebut tidak mempunyai iktikad baik untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut. 

C. Strategi Account Officer untuk Meminimalisir Pembiayaan 

Bermasalah pada Pembiayaan Mikro iB 

Dengan dilakukan analisis pembiayaan dan kelengkapan seluruh 

persyaratan maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir namun 

demikian resiko pembiayaan baru dimulai ketika pencairan dilakukan, 

maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah 

dapat dilakukan dengan pengawasan, karena dalam menjalankan semua 

usahanya pasti akan ada jatuh bangunnya. Dengan pengawasan kita dapat 

mengetahui lebih awal apabila terjadi ketidak tercapainya target, dengan 

demikian pihak bank bisa secepatnya melakukan tindakan penyelamatan. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Tunggul Hery Wibowo selaku 

Unit Head di BRI Syariah KC Madiun yaitu:38 

“untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah 

pada pembiayaan Mikro iB biasanya kami melakukan pengawasan, 

untuk pengawasan yang kami lakukan biasanya hanya melihat dari 
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rekening koran nasabah yang bersangkutan selain itu juga sering 

melakukan kunjungan ke tempat nasabah.” 

Adapun yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pembiayaan 

bermasalah, berikut ini adalah strategi BRI Syariah KC Madiun menurut 

Bapak Anggita Apriliawan untuk mencegah terjadinya pembiayaan 

bermasalah antara lain:39 

“Yang pertama melakukan dengan berhati-hati dalam memberikan 

pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, seperti: 

Mengikuti prosedur pembiayaan sesuai dengan SOP, teliti dalam 

melengkapi dokumentasi, jumlah angsuran yang diberikan pada 

nasabah disesuaikan dengan kesanggupan nasabah dalam melunasi 

angsurannya. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada nasabah 

dengan mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami 

penunggakan atau macet, mencari tau kenapa nasabah mengalami 

pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, melakukan pengawasan 

terus-menerus untuk mencegah sedemikian mungkin timbulnya 

pembiayaan yang tidak sehat, menurunnya kualitas pembiayaan 

yang diberikan dan hal-hal lain yang dapat merugikan bank.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Anasrurul setiawan selaku Account 

Officer Micro mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan di BRI 

Syariah KC Madiun yaitu:40 

“setelah dilakukanya analisis pembiayaan dan sudah terealisasinya 

pembiayaan maka hal yang paling di waspadai yakni akan 

terjadinya pembiayaan macet/bermasalah, di BRI Syariah KC 

Madiun memiliki strategi agar tidak terjadinya pembiayaan 

bermasalah yakni dengan berhati-hati dalam pemberian 

pembiayaan, melakukan pendekatan kepada nasabah, mengadakan 

pengawasan pembiayaan terus menerus dan melakukan 

pembinaan.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas 

strategi yang dilakukan oleh BRI Syariah KC Madiun dalam 

                                                           
39 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
40 “Anasrul setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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meminimalisir pembiayaan yakni dengan melakukan pengawasan dan 

pembinaan. 

Bentuk pengawasan dan pembinaaan pembiayaan mikro iB setelah 

pemberian pembiayaan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di 

BRI Syariah KC Madiun yakni: 

a. Pengawasan 

Pengawasan dilakukan setelah pembiayaan dicairkan guna 

mengikut perkembangan pembiayaan maupun usaha nasabah. bentuk 

pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BRI Syariah KC madiun 

adalah sebagai berikut: 

1) Kunjungan lokasi nasabah 

kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BRI Syariah KC 

Madiun yaitu dengan melakukan maintance. Seperti yang 

disampaikan oleh Bapak Anggita Apriliawan selaku Account 

Officer Micro di BRI Syariah KC Madiun yaitu:41 

“dalam kunjungan lokasi ini pihak Account Officer akan 

melakukan kunjungan langsung ke nasabah untuk melihat 

perkembangan usahanya atau menghubungi lewat sms atau 

telfon” 

 

Sedangkan menurut Anasrul Setiawan selaku Account 

Officer Micro adalah sebagai berikut:42 

“setiap 3 bulan sekali kami akan mengunjungi ketempat 

usaha nasabah tujuan nya untuk melihat kondisi usaha 

nasabah serta melakukan silahturahmi kepada nasabah” 

                                                           
41 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
42 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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Dalam kunjungan-kunjungan tersebut akan dituangkan ke 

dalam sebuah Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), seperti yang 

dijelaskan oleh Bapak Tunggul Hery Wibowo yaitu:43 

“dalam melakukan kunjungan ke nasabah ini akan 

dituangkan ke dalam sebuah Laporan Kunjungan Nasabah 

(LKN) dimana laporan tersebut berisi identitas nasabah” 

Dari semua paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kunjungan lokasi fisik merupakan bentuk pengawasan terjun 

langsung kelapangan guna melihat langsung kondisi usaha 

nasabah. tujuan kunjungan serta hasil dari kunjungan tersebut 

apakah usaha nasabah dapat berkembangan atau tidak. Laporan 

Kunjungan Nasabah merupakan kegiatan wajib yang dilakukan 

bank sebagai bentuk pengawasan ke nasabah yang sudah 

melakukan pembiayaan, 

2) Trade checking 

Dalam trade checking ini guna untuk melihat kondisi usaha 

nasabah dengan memanfaatkan informasi yang berasalah dari 

supplier, distributor, pesaing serta partner bisnis lainnya. Hal ini 

disampikan oleh Bapak Tunggul Hery Wibowo selaku Unit Head 

di BRI Syariah KC Madiun yaitu:44 

“selain melakukan kunjungan langsung ke nasabah pihak 

Account Officer juga akan melakukan kunjungan ke 

lingkungan nasabah.” 

 

                                                           
43 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
44 Ibid., 
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Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Anggita 

Apriliawan yaitu:45 

“kami akan menanyakan ke lingkungan nasabah seperti 

masyarakat yang ada disekitar, hal ini guna untuk 

mengetahu usaha nasabah tersebut dapat diterima atau 

dapat berkembang tidak di lingkungan nya maupun 

dilingkungan luar.” 

Dari hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahawa BRI 

Syariah KC Madiun tidak hanya melakukan kunjungan ke nasabah. 

Tetapi pihak bank juga melakukan kunjungan ke lingkungan 

nasabah, tetangga atau reka bisnis nasabah untuk memantau 

kondisi usaha yang dijalankan oleh nasbah tersebut. 

3) Credit checking 

Memantau pembiayaan dengan memanfaatkan yang berkaitan 

dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilaitas yang 

diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain. 

Menurut Bapak Anasrul Setiawan selaku Account Officer 

Micro di BRI Syariah KC Madiun yaitu: 

“dilakukan nya credit checking ini untuk mengetahui 

apakah nasabah ada penunggakan dalam pembayaran atau 

tidak.” 

Sedangkan menurut Bapak Anggita Apriliawan 

berpendapat mengenai credit checking yaitu: 

“pengawasan bentuk credit checking ini sangat dilakukan 

terus karena untuk mengetahui sejauh mana kelancaran 

nasabah dalam melakukan anggsuran.” 

                                                           
45 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di 

BRI Syariah KC Madiun melakukan memantauan pembiayaan 

dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran 

nasabah melakukan pembayaran apakah ada penunggakan dalam 

pembayaran atau tidak. 

b. Pembinaan  

Peran Account Officer dalam pembinaaan kepada nasabah 

pembiayaan di BRI Syariah KC Madiun dintaranya menajdi konsultan 

bagi nasabah pembiayaan yang berada langsung dalam tanggung 

jawabnya. Seperti yang disampiakan oleh Bapak Tunggul Hery 

Wibowo yaitu:46 

“pembinaaan ini Account Officer memberikan solusi-solusi 

dari nasabah yang dihadapi nasabah saat mereka 

mengalami kesulitan dalam usahanya.” 

 

Sedangkan menurut pendapat Anggita Apriliawan mengenai 

pembinaan di BRI Syariah KC Madiun yaitu:47 

“dengan menjadi konsultan bagi nasabah tersebut 

diharapkannya usaha nasabah bisa berjalan dengan lancar 

dan pembiayaan tersebut lunas” 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Anasrul Setiawan 

mengenai pembinaaan yang dilukannya terhadap nasabah yaitu:48 

“pembinaan bisa kapan saja dilakukan oleh Account Officer 

saat nasabah membutuhkan saran-saran untuk usahanya.” 

 

                                                           
46 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
47 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
48 “Anasrul Setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
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Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembinaaan juga sebagai salah satu strategi Account Officer dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dilakukannya pembinaaan ini 

agar usaha nasabah bisa berjalan dengan lancar dan pembaiyaan 

tersebut lunas.  

Sedangkan menurut  pendapat nasabah pembiayaan mikro iB di 

BRI Syariah KC Madiun beliau berpendapat menganai pengawasan dan 

pembinaan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurul yaitu:49 

“setiap 3 bulan sekali pihak bank berkunjung ke usaha saya 

mbak untuk menanyakan perkembangan usaha saya, 

dengan adanya kunjungan ini membuat nasabah termasuk 

saya lebih diperhatikan, jadi, saya tidak keberatan dengan 

adanya kunjungan ini.” 

Dapat disimpulkan bahwa pihak Account Officer melakukan 

kunjungan nasabah ke tempat usahanya guna untuk menanyakan langsung 

perkembangan usaha tersebut setelah dilakukan nya pembiayaan. 

Meskipun pihak Account Officer sudah melakukan strategi dalam 

meminimalisir pembiayaan dan sudah menganalisis permohonan 

pembiayaan ternyata masih saja ada hambatan-hambatan yang sering 

terjadi pada BRI Syariah KC Madiun dalam menerapkan prinsip 5C 

dalam pembiayaan micro iB  menurut Bapak Tunggul Hery Wibowo 

selaku Unit Head di BRI Syariah KC Madiun yaitu terdiri dari:50 

                                                           
49 “Nurul, Wawancara, 9 November 2019” 
50 “Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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“Faktor intern (berasal dari pihak bank) biasanya sering terjadi 

adanya kesalahan saat mensurvey nasabah, seperti sering terjadi 

kesalahan menilai dari karakter nasabah. 

Faktor ekstern (berasal dari nasabah) adalah (1) Nasabah sengaja 

untuk tidak melakukan pembayaran (2) Penyelewengan yang 

dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan 

tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, seperti: boros dan 

ingin mempunyai istri lebih dari 1 atau (3) nasabah mau 

melaksanakan pembayaran tetapi keadaan finansialnya kurang 

mencukupi untuk membayar angsuran tersebut. (4) Usaha yang 

dimiliki nasabah mengalami penurunan omset. (5) Bencana alam. 

(6) Cuaca yang tidak menentu, seperti petani atau perkebunan. (7) 

Bahan baku yang sulit.” 

 

Menurut Bapak Anasrul Setiawan selaku Account Officer Micro 

BRI Syariah KC Madiun mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan 

yang terjadi pada pembiayaan micro iB Faktor yang mempengaruhi 

hambatan-hambatan pada pembiayaan, yaitu:51 

“Faktor eksternal yaitu karakter nasabah yang memang tidak baik, 

nasabah mau berhutang namun tidak mau untuk 

mengembalikannya. Pihak bank diawal pemberian pembiayaan 

sudah melakukan analisis dengan 5C, tetapi jika pihak bank sudah 

menganalisis hal tersebut dengan benar maka tidak akan 

bermasalah.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Anggita Apriliawan selaku Account 

Officer Micro mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor ekternal 

yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu:52 

“keadaan usaha nasabah pembiayaan yang sedang mengalami 

penurunan atau kerugian. Kurang mampunya nasabah dalam 

mengelola usaha yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan 

pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda.” 

                                                           
51 “Anasrul setiawan, Wawancara, 15 Juni 2019” 
52 “Anggita Apriliawan, Wawancara, 14 Juni 2019” 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor 

eksternal yang menyebabkam pembiayaan bermasalah pada pembiayaan 

micro iB di BRI Syariah KC Madiun yaitu nasabah mengalami musibah 

seperti bencana alam atau sakit. Serta keadaan usaha nasabah pembiayaan 

yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya 

nasabah dalam mengelola usaha yang mengakibatkan di dalam 

pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal 

pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataanya berbeda 

sehingga terjadi pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam 

membayar. 
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BAB IV 

ANALISIS PERANAN ACCOUNT OFFICER DALAM MEMINIMALISIR 

PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO iB 

 DI BRI SYRIAH KC MADIUN 

 

A. Analisis Peran Account Officer dalam Menganalisis Permohonan 

Pembiayaan pada Pembiayaan Mikro iB 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 

langkah selanjutnya adalah penganalisisan data tersebut. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian di BRI Syariah KC Madiun, ada beberapa 

strategi-strategi yang dilakukan untuk menganalisis permohonan pembiayaan 

micro iB. Pembiayaan Micro iB  merupakan pembiayaan paling banyak 

diminati oleh nasabah, sehingga pembiayaan tersebut menjadi bagian besar 

aset pada BRI Syariah KC Madiun. 

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan, 

secara formal permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari 

nasabah kepada Account Officer. Namun dalam implementasinya 

permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian 

ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut Account Officer 

usaha yang dimaksud layak untuk dibiayai. Dalam menganalisis permohonan 

pembiayaan peran Account Officer sangat dibutuhkan, analisis permohonan 

pembiayaan akan menunjukan nasabah tersebut layak dibiayai atau tidak 

sehingga tidak akan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari 

100 
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setelah terealisasinya pembiayaan. Menurut Jusup Jopie peran seorang 

Account Officer adalah mengelola account, mengelola produk, mengelola 

pembiayaan, serta mengelola penjualan. Maka Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori yang dikemukankan oleh Yusuf Jopie  bahwa Account Officer 

bertugas mencari nasabah yang layak sesuai dengan kriteria peraturan bank, 

menilai, mengevaluasi serta mengusulkan besarnya pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah serta yang melakukan survey terhdap nasabah yang 

melakukan pembiayaan. 

Pihak bank dalam melakukan pembiayaan tentunya memperhatikan 

prinsip kehati-hatian yang menjadi acuan untuk menganalisis nasabah layak 

atau tidaknya diberikan pembiayaan. Sebelum pembiayaan diberikan kepada 

calon nasabah, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat 

dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis 5C. Analisis 

tersebut mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan serta modal. Berikut ini adalah analisis 

pembiayaan berdasarkan prinsip 5C di BRI Syariah KCP Madiun, yaitu: 

a. Character, untuk menentukan apakah orang ini layak atau tidak 

diberikan pembiayaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang, 

kejujuran, dan keseriusannya hal-hal tersebut dapat digali dan dilihat 

dengan caranya berkomunikasi, bagaimana cara dia bersosialisasi, 

informasi tersebut bisa kita peroleh dari rekan kerja, saudara dan juga 

tetangganya. Kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan dari 

account officer lembaga-lembaga lain.  
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b. Capacity, kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya adalah 

kemampuan yang dimiliki nasabah membuat rencana dan merealisasikan 

rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan 

usahanya agar memperoleh laba sesuai dengan yang diharapkan. 

Penilaian kemampuan calon nasabah meliputi kemampuan bidang 

manajemen, keuangan, pemasaran, dan teknis. Dalam hal ini kita bisa 

mendapatkan informasi dari relasi bisnisnya, ataupun kita melakukan 

kunjungan langsung ke tempat usahanya. Namun untuk pembiayaan kecil 

yang dilihat hanya beberapa hal saja dan yang penting calon nasabah 

memiliki usaha. 

c. Capital, penilaian terhadap capital yang dimaksudkan untuk mengetahui 

keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan. Sehingga dapat 

diketahui berapa jumlah biaya yang harus diberikan. Untuk hal ini 

account officer yang melakukan survey mencocokan tentang kondisi 

yang ada dilapangan dengan yang telah di jelaskan kepada pihak BRI 

Syariah KC Madiun. 

d. Colleteral, penilaian jaminan dilihat dari segi ekonomisnya, penyusustan 

dan harga pasaranya, jaminan yang digunakan di BRI Syariah KC 

Madiun ini berupa sertivikat tanah dengan pembiayaan besar, dengan 

demikian seorang account officer harus selalu updet tentang harga 

pasaran tanah. Kareana hal tersebut akan memudahkan dalam bekerja. 

e. Condition, kondisi sosial ekonomi sekarang dan yang akan datang yang 

dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. 
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Menurut Muhamad, prinsip ini didasarkan pada rumus 5C yaitu:  

a. Character yang artinya sifat dan karakter nasabah pengambil 

peminjam (pembiayaan). 

b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang dipinjam. 

c. Capital yang artinya besarnya modal yang diperlukan oleh 

peminjam. 

d. Colleteral jaminan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada 

bank. 

e. Condition artinya keadaan usaha nasabah atau prospek usaha. 

BRI Syariah KC Madiun menggunakan prinsip 5C dalam menilai 

calon nasabah, hal ini untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada 

pembiayaan mikro iB yang disetujui atau ditolak, dari 5 analisis tersebut 

Account Officer BRI Syariah KC Madiun lebih mementingkan character dan 

apabila ini tidak terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain 

pembiayaan mikro iB harus ditolak. 

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Account Officer yang 

timbul dalam analisis 5C ini adalah character nasabah, yaitu ketika 

melakukan BI-Checking ada beberapa nasabah yang ternyata bermasalah 

namun pihak bank kurang teliti sehingga terjadi kesalahan dalam 

menganalisis character nasabah dan hal tersebut akan berakibat pada 

pembiayaan yang akan dilakukan. 
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Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis 

menganalisis dengan memandingkan antara teori dan praktik di lapangan 

bahwa menganalisis permohonan pembiayaan yang dilakukan di BRI Syariah 

KC Madiun sebelum pembiayaan dicairkan telah sesuai dengan teori yang 

ada, yakni bahwa analisis permohonan pembiayaan sebelum pencairan 

pembiayaan pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon nasabahnya 

yakni menggunakan 5C (character, capacity, capital, colleteral dan condition 

of economy). 

Namun dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang dilakukan 

BRI syariah KC madiun kurang optimal karena ada beberapa kendala 

diantaranya adalah sikap nasabah yang cuek terhadap apa yang disampaikan 

oleh Sales Officer yang memberikan informasi tentang pembiayaan yang ada 

pada bank. Yang kedua, jarak nasabah yang memiliki minat untuk melakukan 

pembiayaan namun terlalu jauh dari bank tersebut. Ketiga, adanya margin 

yang tidak sesuai dengan kemauan nasabah. keempat, sulitnya nasabah 

melengkapi data-data nasabah sebelum dilakukannya pembiayaan. Kelima, 

analisis pembiayaan yang dilakukan BRI Syariah KC Madiun sering terjadi 

ketidak ketelitian terutama pada analisis character yang dapat dilihat dalam 

BI Checking nasabahnya. 

B. Strategi Account Officer dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 

pada Pembiayaan Mikro Ib 

Pembiayaan Micro iB yang dilakukan BRI Syariah KC Madiun tidak 

selalui menemui keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh factor intern maupun 
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ektern. BRI Syariah telah menunjukan kesungguhan dalam menyelesaikan 

kasus-kasus pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dibuktikan dengan tingak 

NPF (Non Performing Financing) yang mengalami penurunan dari tahun 

2017 hingga 2018 sampai di angka 5%.  

BRI syariah KC Madiun melakukan berbagai cara agar dapat 

meminimalisir pembiayaan bermasalah yang terjadi, yaitu dengan cara 

melakukan analisis prinsip 5C yang lebih teliti lagi. Hal tersebut sangat tepat 

dilakukan sebab salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah analisis 

yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi 

dalam kurun waktu selama pembiayaan. Ketika bank melakukan analisis 

secara tepat maka pembiayaan dapat diberikan dengan tepat dan ansabah 

mampu membayar angsuran hingga pembiayaan selesai.  

Untuk menanggulangi pembiayaan yang macet BRI Syariah KC 

Madiun melakukan kunjungan nasabah secara berselang bersama karyawan 

lain maupun sendiri-sendiri. Kunjungan tersebut juga salah satu bentuk 

laporan bank yang diwujudkan dalam Laporan kunjungan Nasabah. hal 

tersebut sangat baik dilakukan sebab salah satu faktor intern yang dapat 

menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kelemahan dalam melakukan 

pembinaan dan monitoring kredit. Dengan melakukan monitoring kembali 

terhadap kondisi nasabah bank dapat terhindar dari penyalahgunaan 

pembiayaan nasabah yang seharusnya digunakan mengangsur tetapi 

disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif yang mewah. 
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Selain bank melakukan monitoring dan maintance kepada nasabah 

yang intesif untuk meminimalisir pembiayaan bermaslah yang terjadi, pihak 

Account Officer juga melakukan analisis nasabah yang lebih baik dan lebih 

teliti lagi demi keberlangsungan pembiayaan yang dibiayai agar tidak terjadi 

pembiayaan bermasalah di kemudian hari.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis 

menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan 

bahwa pengawasan dan pembinaaan yang dilakukan di BRI Syariah KC 

Madiun guna meminimalisir pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan 

teori yang ada. Pengawasan dan pembinaaan setelah pencairan yang 

dilakukan di BRI Syariah KC Madiun menggunakan jenis pengawasan On 

site Monitoring diantaranya dilakukan kunjungan lokasi fisik, trade 

checking, dan credit checking. Pengawasan dan pembinaan ini dilaksanakan 

dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan 

pengawawan dan pembinaaan tersebut tidak optimal. Kendala banyak 

dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu 

jauhnya lokasi nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau dan 

ketidakooperatifan nasabah ke bank. 

Meski demikian pembiayaan bermasalah dapat diantisiapasi dengan 

berhatati-hati dalam pemberian pembiayaan serta melakukan pengawasan 

secara terus menerus untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah serta 

fokus Account Officer dalam kunjungan kepada nasabah pembiayaan mikro. 

Walaupun aktifitas tersebut memakan waktu exstra karyawan dan 
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menyempitkan waktu untuk pemasaran. Hal ini terbukti berhasil dengan 

turunya NPF BRI Syariah KC Madiun dari tahun 2017 ke 2018. Penurunan 

NPF hingga ke angka 5% ini menunjukan bahwa kesehatan bank lebih baik. 

Dalam segi pembiayaan misalnya, pembiayaan bermasalah sudah menurun. 

Nasabah yang semula dalam perhatian khusus atau macet telah kembali 

membayar angsuran dan pembiayaan-pembiayaan berjalan sebagaimana 

perjanjian awalnya. Jadi, dengan adanya strategi dalam meminimlisir 

pembiayaan bermasalah yang diterapkan di BRI Syariah KC Madiun 

membuta risiko terjadinya nya pembiayaan macet menjadi berkurang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Account Officer dalam Menganalisis permohonan pembiayaan 

yang dilakukan di BRI Syariah KC Madiun sebelum pembiayaan 

dicairkan telah sesuai dengan teori yang ada, yakni bahwa analisis 

permohonan pembiayaan sebelum pencairan pembiayaan pihak bank 

harus melakukan analisis terhadap calon nasabahnya yakni menggunakan 

5C (character, capacity, capital, colleteral dan condition of economy). 

Namun dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang dilakukan 

BRI syariah KC madiun kurang optimal karena ada beberapa kendala 

diantaranya adalah sikap nasabah yang cuek terhadap apa yang 

disampaikan oleh Sales Officer yang memberikan informasi tentang 

pembiayaan yang ada pada bank. Yang kedua, jarak nasabah yang 

memiliki minat untuk melakukan pembiayaan namun terlalu jauh dari 

bank tersebut. Ketiga, adanya margin yang tidak sesuai dengan kemauan 

nasabah. keempat, sulitnya nasabah melengkapi data-data nasabah 

sebelum dilakukannya pembiayaan. Kelima, analisis pembiayaan yang 

dilakukan BRI Syariah KC Madiun sering terjadi ketidak ketelitian 

terutama pada analisis character yang dapat dilihat dalam BI Checking 

nasabahnya. 

2.  Strategi Account Officer dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah 

dengan melakukan Pengawasan dan pembinaaan yang dilakukan di BRI 
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Syariah KC Madiun guna meminimalisir pembiayaan bermasalah. 

Pengawasan dan pembinaaan setelah pencairan yang dilakukan di BRI 

Syariah KC Madiun menggunakan jenis pengawasan On site Monitoring 

diantaranya dilakukan kunjungan lokasi fisik, trade checking, dan credit 

checking. Pengawasan dan pembinaan ini dilaksanakan dengan baik, 

hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengawawan dan 

pembinaaan tersebut tidak optimal. Kendala banyak dihadapi ketika bank 

melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu jauhnya lokasi nasabah, 

jalan transport yang sulit dijangkau dan ketidakooperatifan nasabah ke 

bank. 

B. Saran  

1. Untuk BRI Syariah KC Madiun kegiatan pembiayaan sangatlah 

dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan kegiatan usahanya, 

Account Officer dalam memberikan pembiayaan hendaknya penilaian 

pembiayaan dengan 5C dilakukan sebaik mungkin pada setiap 

pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian 

hari dan labih dipotimalkan lagi 5C dalam menganalisisnya. 

2. Untuk Account Officer lebih ditekankan lagi dalam melakukan 

pengawasan dan pembinaan guna meminimalisir pembiayaan 

bermasalah. 
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