
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Maka dapat dikatakan bahwa bank dalam menjalankan roda 

organisasinya atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, maka bank 

harus menjaga kepercayaan masyarakat itu. Namun dalam perjalanannnya dari 

awal munculnya sampai sekarang bank telah melewati banyak hambatan yang 

menghalangi pertumbuhan bank yang akan merusak kepercayaaan masyarakat. 

Pada tahun 1982, pemerintahan Ronald Reagan menderegulasi perusahaan 

simpan pinjam yang mengizinkan mereka melakukan investasi berisiko dengan 

dana nasabah, deregulasi ini membawa musibah ketika simpanan nasabah pada 

bank tersebut habis dan merugikan pembayar pajak sekitar 124 miliar dollar 

Amerika. 1  Tanggal 16 september 2008, dunia dikejutkan sebuah kabar dari 

Amerika Serikat, Lehman Brothers, bank investasi keempat terbesar di Amerika, 

terkena hantaman krisis financial. Krisis itu bermula pada tahun 2007 ketika 

banyak kredit macet atas pembelian perumahan di Amerika2 dan krisis itu diawali 

dengan pemberian pinjaman tanpa melampirkan dokumen (bukti pendapatan dan 

                                                             
1 Ilham Akbar Mustafa, Melampaui Populisme; Islam, Demokrasi dan Masa Depan 

Keindonesiaan, (Jakarta Selatan: Rilis Books, 2018) hlm. 71-72 
2 Bambang Soesatyo, Skandal Gila Bank Century; Mengungkap Yang Tak Terungkap 

Skandal Keuangan Terbesar Pasca Reformasi, (Jakarta: PT. Ufuk Publishing House, 2010) hlm. 
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aset) pra-syarat tahap awal pengambilan pinjaman, pihak marketing hanya 

meminta calon peminjam menyebutkan nominal pendapatan mereka.3 

Fakta di atas adalah gambaran dari perjalanan  bank yang ada di luar 

negeri tapi bukan berarti bahwa perbankan nasional baik-baik saja. Perbankan 

dalam negeri pun tertimpa musibah yaitu pada saat krisis moneter dan terjadinya 

skandal yang menjerat bank century. 

Darmin Nasution menuturkan bahwa “runtuhnya industri perbankan 

semasa krisis 1997-1998 menimpa bank-bank yang semula dengan kepala tegak 

dan pongah menjadi raja dalam sistem keuangan, ternyata rapuh dan tidak punya 

manajemen risiko, apalagi governance yang baik. Banyak penyelewengan, 

pelanggaran, kejahatan perbankan atau apapun namanya, muncul sebagai dampak 

tidak efektifnya pengawasan perbankan kala itu. Masalahnya menjadi tambah 

kompleks dengan kecerdikan bank-bank mengakali ketentuan yang dikeluarkan 

Bank Indonesia. Misalnya saja, untuk menerobos ketentuan Batas Maksimum 

Pemberian Kredit, banyak bank yang mendirikan perusahaan pembiayaan sebagai 

jalur alternatif dan jalur bebas hambatan untuk penyaluran kredit kepada kerabat 

manajemen, pemilik, dan grup usahanya. Pastinya, kecerobohan dan lemahnya 

pengawasan bank mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian”.4 

BPK mempunyai bukti bahwa Rp 5,8 triliun dari dana yang diberikan oleh 

LPS kepada bank itu digunakan untuk menanggung kerugian akibat adanya 

                                                             
3  Lawrence G. McDonald dan Patrick Robinson, The Collapse of Lehman Brothers; 

Detik-Detik Kehancuran Lembaga Keuangan Terbesar di Dunia, (Jakarta Selatan : Ufuk Press, 

2010), hlm. 322 
4  Darmin Nasution, Bank Sentral itu Harus Membumi, (Yogyakarta : Galang Press, 

2013), hlm. 153 
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praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang 

dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham serta pihak-pihak terkait5. 

Pertumbuhan atau peningkatan pada sektor perbankan khususnya pada 

produk pembiayaan cukup membawa kabar gembira bagi perekonomian Indonesia 

berbeda dengan tahun sebelumnya tapi sayangnya pertumbuhan pembiayaan ini 

tidak dibarengi dengan kinerja yang positif. 

Pada Desember 2017, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah (Non 

Performing Finance/NPF) pada bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah 

(UUS) tercatat sebesar 4,84% atau Rp. 7,456 triliun dari total pembiayaan Rp. 

153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah 

mengalami penurunan tipis. Pada desember 2016 NPF BUS dan UUS tercatat 

4,95% atau Rp. 7,320 triliun dari total pembiayaan Rp. 147.944 triliun. 6 

Sementara batas aman untuk NPF dibawah 5%. 

Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran dari para 

pengurus bank merupakan akibat dari tidak diterapkanya manajemen risiko pada 

bank tersebut. Pemberian pinjaman atau pembiayaan yang mencapai puluhan, 

ratusan, miliaran, dan triliunan rupiah tampa kepastian pengembalian merupakan 

problem yang harus dihindari oleh bank dalam mempertahankan kepercayaan 

masyarakat. Para regulator (OJK dan BI) seharusnya bersikap dingin kepada 

setiap bank yang melakukan pelanggaran. Penerapan manajemen risiko harus di 

perhatiakan agar praktik-praktik kecurangan dalam perbankan dapat 

diminimalisir. 

                                                             
5 Bambang Soesatyo, op. Cit., hlm. 50 
6  Ubaidillah, Penbiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah; Strategi Penanganan dan 

Penyelesaiannya, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 6 (2): 2018) hlm. 288  
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Bank syariah dan bank konvensional saling bersaing untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat, tapi persaingan itu tidak boleh menyalahi aturan dari 

bank Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank harus 

menerapkan manajemen risiko baik itu untuk produk pembiayaan yang ada pada 

bank tersebut.Ketentuan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit 

usaha syariah telah diatur dalam SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 20037 

dan PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.8 

Bank BNI Syariah dengan beberapa produknya salah satunya adalah rahn 

mikro. Rahm mikro merupakan bagian dari pembiayaan mikro BNI Syariah. 

Pembiayaan mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil untuk orang miskin 

dengan tujuan mereka bisa berwirausaha. Pembiayaan mikro ditujukan yang tidak 

memiliki pekerjaan tetap, riwayat kredit yang terpercaya dan tidak mampu untuk 

memperoleh kredit biasa.9 Bertolak dari pengertian diatas maka pembiayaan rahn 

mikro tersebut sangat rentan terkena risiko misalnya tidak adanya pengembalian 

pinjaman dari nasabahnya. 

 

 

 

 

                                                             
7  R.A., Supriyono, Manajemen Risiko, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2016) hlm. 1 
8  A., Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2012),hlm. 86 
9 https://id.m.wikipedia.org>wiki>Kredit>mikro.html, diakses pada pukul 08:21 tanggal 

21 maret 2019 

IAINKENDARI

IAINKENDARI



5 
 

Gambar 1.1 

Pembiayaan Bermasalah (NPF) Gross Bank Syariah Per Juni 2016 

 

 

Dari gambar grafik diatas maka dapat kita ketahui bahwa mayoritas bank di 

indonesia memiliki pembiayaan bermasalah (NPF) nya melewati batas aman. BNI 

Syariah yang menjadi tempat penelitian penulis, NPFnya masih dikatakan aman 

dengan presentasi 2,8 cukup mendekati batas aman. Untuk mengatasi NPFnya 

agar tidak melewati batas aman yang kemudian hari yang akan mengganggu 

stabilitas bank BNI Syariah, maka untuk itu diperlukan penerapan manajemen 

risiko.  
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Berikut adalah data NPF BNI Syariah Cabang Kendari: 

Tabel 1.1 

Data NPF BNI Syariah Cabang Kendari 

 

Tahun 

 

Non Perfoming Financing (NPF) 

2013 4,2% 

2014 3,1% 

2015 3,3% 

 

Dalam ketentuan Bank Indonesia Tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5% 

pada desember 2013 tercatat NPF di BNI Syariah Kantor Cabang Kendari sebesar 

4,2% pada tahun 2014 tercatat 3,1% dan pada tahun 2015 tercatat 3,3%. 

Presentasi dari NPF diatas memang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia, 

namun apabila dibiarkan maka akan berdampak bagi kesehatan bank BNI Syariah 

itu sendiri, maka untuk itu, penerapan manajemen risiko mutlak dilaksanakan. 

Penerapan manajemen risiko penting sebab akan berdampak pada 

kelangsungan hidup dan perkembangan bank BNI Syariah. Untuk itulah penulis 

ingin melakukan penelitian di Bank BNI Syariah dengan judul “Manajemen 

Risiko Pembiayaan pada Rahn Mikro BNI Syariah Cabang Kendari”. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan mana yang 

tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada 

tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan “manajemen risiko pembiayaan 
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pada rahn mikro BNI Syariah Cabang Kendari” yang objek utamanya Pembiayaan 

Rahn Mikro BNI Syariah Cabang Kendari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam skripsi 

Penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn mikro 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

2. Apa saja kendala dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan pada 

rahn mikro Bank BNI Syariah Cabang Kendari? 

3. Bagaimana solusi penerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn 

mikro Bank BNI Syariah Cabang Kendari tidak memiliki kendala? 

D. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi 

ini adalahsebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn 

mikro Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan manajemen risiko 

pembiayaan pada rahn mikro Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

3. Untuk mengetahui solusi dalam penyelesaian munculnya kendala dalam 

penerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn mikro Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari. 
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E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memunculkan teori baru yang relevan 

dengan konteks perkembangan dunia perbankan saat ini. Terkhususnya ilmu 

perbankan syariah mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan pada rahn 

mikro Bank BNI Syariah dan dapat digunakan sebagai petron baru pada bidang 

manajemen perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sarana untuk melatih berpikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu 

yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya mata kuliah yang 

berkaitan dengan perbankan syariah dan menerapkan pada data yang 

diperoleh dari objek penelitian. 

b. Bagi kalangan akademik dan pembaca, hasil penelitian ini kiranya dapat 

menambah khazanah perpustakaan dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

c. Bagi objek penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam 

memperbaiki diri dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari 

kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukaan 

pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini, yaitu: 
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1. Manajemen risiko pembiayaan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, 

memantau dan mengendalikan kemungkinan-kemungkinan yang 

menimbulkan kerugian bagi bank akibat dari pemberian pembiayaan 

kepada nasabah dengan mengunakan usaha para anggota dan penggunaan 

sumber daya yang dimiliki. 

2. Pembiayaan rahn mikro adalah penyediaan uang atau pemberian dana 

kepada debitur atau nasabah untuk keperluan produktif maupun konsumtif 

dengan menggadaikan atau memberikan jaminan yang bernilai ekonomis 

berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.  

3. Bank BNI Syariah adalah salah satu lembaga perbankan di Indonesia yang 

dulunya bermula bernama unit usaha syariah yang merupakan anak 

perusahaan PT BNI Persero, Tbk dan pada tahun 2010 berganti nama 

menjadi bank BNI Syariah. 
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