
BAB II
KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian tentang Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan dan Kelayakan Usaha

telah banyak dilakukan di antaranya  Zakia Tamimi 2017, Ayu Puspitangtyas 2012,

Yuli Artiningsih 2016, Ulfa Hanasani 2018 dan Khomsatun Nafingah 2018.  Adapun

penelitian yang relevan yang sesuai penelitian ini  secara ringkas akan di uraikan

sebagai berikut.

1. Skripsi Karya Ilmiah Zakia Tamimi Penerapan Prinsip 5C (Character, capacity,

capital, collateral, condition of economi) dalam pelaksanaan pembiayaan

murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bangkinang,

Bangkinang, 2017. Penelitian yang dilakukan Zakia Tamimi merupakan penelitian

jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode

pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini bahwa  analisis implementasi 5C pada pembiayaan dengan

akad Murabahah memiliki peran sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan,

hal itu dilakukan agar terhindar dari pembiayaan yang bermasalah. Adapun

persamaan pada penelitian ini pada peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan

metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan

dengan penelitian penulis hanya meneliti karakter nasabah, jaminan dan kelayakan

usaha dan perbedaannya juga pada pembiayaan, dimana penulis tidak terkhusus

hanya pada pembiayaan murabahah namun semua pembiayaan yang terdapat di Bank

BNI Syariah Kantor Cabang Kendari (Tamimi, 2017).
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2. Skripsi Karya Ilmiah Ulfa Hanasani Analisis Prinsip 5C dalam Pemberian

Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan,

2018.  Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hanasani menggunakan metode deskriptif

dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian

kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya analisis Prinsip 5C

dijadikan dasar persetujuan pembiayaan sangat penting dilakukan guna

meminimalisir resiko kredit macet dimasa yang aka datang. Sementara penilaian

prinsip 5C yang dilakukan oleh bank Sumut Kantor Pusat Medan  sudah memadai

dan dapat dikatakan efektif dan sangat penting untuk dilakukan . Perbedaan penelitian

yang dilakukan peneliti hanya pada penilaian karakter nasabah, jaminan dan

kelayakan usaha, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada

penilaian prinsip 5C pembiayaan dengan akad mudharabah saja selain itu

perbedaannya juga terletak  pada studi kasus dimana peneliti melakukan penelitian di

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari dan juga peneliti tidak menganalisis

laporan keuangan nasabah (Hanasani, 2014).

3. Skripsi Karya Ilmiah Ayu Puspitaningtyas Analisis 5C dan 7P Pada Penyaluran

Kredit di PT BPR Rumeksa Arta Karanganyar, 2012. Penelitian yang dilakukan oleh

Ayu Puspitangtyas merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik

pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil

penelitian ini yaitu penilaian kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P baru diterapkan

dalam character, capacity, dan collateral. Sementara bagi penerapan capital, dan

condition of economy masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik. Sedangkan
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penerapan prinsip 7P sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan yang

berlaku. persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang penilaian

kelayakan pemberian pembiayaan. Sedangkan perbedaanya adalah lokasi penelitian

terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di bank BNI Syariah

Kantor Cabang Kendari (Puspitangtyas, 2012).

4. Skripsi Karya Ilmiah Yuli Artiningsih Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam

Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yokyakarta, 2016. Penelitian yang

dilakukan Yuli Artiningsih merupakan jenis penelitian kualitatif dengan

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selanjutnya di uji validitas dengan metode trianggulasi. Hasil dari penelitian ini

bahwa penilaian prinsip 5C pada bank BTN Syariah sangat berperan penting  dalam

menentukan keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan yang diajukan

oleh calon debitur. BTN Syariah Cabang Yokyakarta dalam menentukan layak atau

tidaknya permohonan pembiayaan lebih menekankan  pada character, capacity, dan

collateral. persamaan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yakni

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan dengan penelitian

yang penulis lakukan hanya meneliti pada penilaian karakter nasabah, jaminan dan

kelayakan usaha .  Perbedaannya juga terletak pada studi kasusnya dimana penelitian

yang  penulis lakukan adalah bertempat di Bank BNI Syariah Kantor  Cabang

Kendari (Artiningsih, 2016).

5. Skripsi Karya Ilmiah Khomsatun Nafingah Penerapan prinsip 5C Pada Pembiayaan

Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP
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Purbalingga, 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Khomsatun Nafingah merupakan

penelitian jenis kualitatif menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif.

Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, dokumentasi

dan wawancara. Hasil dari penelitian bahwasannya penerapan prinsip 5C yang

diterapkan pada produk-produk pembiayaan produktif dan konsumtif sudah efektif

dimana Bank BRI Syariah KCP Purbalingga menekankan pada prinsip karakter,

usaha dan kemampuan dari calon nasabah, jaminan dan kondisi ekonomi nasabah

sehinnga dari hasil penelitian jumlah nasabah kredit macet berkurang. Adapun

persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah

sama-sama menganalisis pemberian pembiayaan kepada calon nasabah sedangkan

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis

adalah peneliti hanya fokus pada penilaian karakter, jaminan dan kelayakan usaha

serta lokasi penelitian yang berbeda yakni di Bank BNI Syariah Kendari (Nafingah,

2015).

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang

berjudul” Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan dan Kelayakan Usaha dalam

Pemberian Pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Kendari”. Persamaan dalam

penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penilaian kelayakan pemberian

pembiayaan, sama-sama menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan

menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah

penelitian sebelumnya menilai kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C yaitu

character, capital, capacity, collateral dan condition of economy, sedangkan penulis
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hanya fokus pada penilaian karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha serta

lokasi penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda

yaitu di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Rivai dan Andria menyatakan bahwa  Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir

dari pengertian I believe , I trust yaitu “saya percaya” atau “ menaruh kepercayaan”.

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh

bank (Rivai dan Andria, 2008:78). Dana dari pembiayan yang di ambil harus

digunakan dengan benar, adil, dan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan guna

dapat memberi keuntngan bagi kedua belah pihak baik untuk pihak bank maupun

bagi nasabah.

Pembiayaan secara luas yang berarti financing atau pembelanjaan, yaitu

pendanaan yang dikeluarkan oleh suatu badan untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti

sempit, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh

lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana.

Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif ( Adrianto dan

Fimansyah, 2019).

Menurut penjelasan dalam Undang-undang tentang perbankan No. 7

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah  menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang
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perbankan dalam pasal nomor 12: “ bahwa Perbankan berdasarkan prinsip syariah

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang di biayai untuk  mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13 “Prinsip syariah adalah aturan

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan

dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

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 barang

modal berdasarkan prinsip sewa murni tampa pilihan (ijarah), atau dengan adanya

pemindahan kepemilikan barang yang  disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.

Sedangkan Menurut UU No 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 “ pembiayaan adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam ijarah

muntahiyah bit tamlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk  piutang murabahah, salam, dan istisna.

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

b. Tujuan  Pembiayaan

Ada beberapa  tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain:
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a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari

pembiayaan yang disalurkan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bagi hasil atau

margin yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan.

b. Membantu pemerintah sehingga semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh

pihak perbankan maka dapat meningkatkan ekonomi, mengingat semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak pada

pertumbuhan di berbagai sektor.

c. Membantu usaha nasabah, yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan

dana, agar nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya (Basori, dan

Wahyuningsih, 2018).

d. Pemberdayagunaan sumber daya ekonomi, artinya dimana sumber daya ekonomi

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam, sumber

daya manusia dan juga sumber daya modal. Jika sumber daya alam ada dan juga

sumber daya manusia ada, sedangkan sumber daya  modal tidak ada maka

dipastikan diperlukan  pembiayaan.

e. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada yang

kelebihan dana dan ada pula yang kekurangan dana, untuk itu maka mekanisme

pembiayaan dapat dijadikan jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran

kelebihan dana guna meningkatkan sektor ekonomi.

f. Dengan adanya penyaluran pembiayaan dari bank dapat membantu perekonomian

pihak bank dalam mengelola dana tabungan dari masyarakat.
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g. Meningkatkan produktivitas , artinya adanya pembiayaan memberikan peluang

bagi masyarakat agar mampu meningkakan produksinya sehingga dapat

berkembang dengan baik.

h. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu

melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil

usahanya (Pramana dan Debby, 2017).

c. Analisis Pembiayaan

Menurut Antonio (2002) analisis pembiayaan merupakan suatu  proses analisis

yang dilakukan oleh suatu bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan

yang telah di ajukan oleh calon nasabah (Antonio, 2002: 120). Dengan melakukan

analisis permohonan pembiayaan terlebih dahulu, maka bank syariah akan

memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan di biayai layak (feasible)

layak atau tidak. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat

penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ atau

menolak permohonan pembiayaan juga digunakan sebagai acuan bagi bank syariah

untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon

nasabah (Antonio, 2002).

Ada beberapa prinsip dalam menganalisis pembiayaan yang lazim digunakan yang

dikenal dengan prinsip 5C analys yang diuraikan sebagai berikut.

1. Character (karakter/akhlak)

Character adalah gambaran watak/sifat nasabah baik dalam kehidupan pribadi

maupun dalam lingkungan usaha. Adapun manfaat dari penilaian karakter nasabah
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yakni agar pihak bank dapat mengetahui sejauh mana iktikad/kemauan nasabah

untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

ketika persetujuan akad.

2. Capital (modal)

Capital adalah banyaknya jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

semakin besar modal nasabah dalam perusahaannya, maka semakin besar

kesungguhan calon si nasabah dalam menjalankan usahanya maka pihak bank

selaku pemberi pembiayaan memiliki keyakinan bahwa si nasabah dapat

membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

3. Capacity (kemampuan manajerial)

Capacity adalah kemampuan atau skiil yang dimiliki oleh si calon nasabah

menjalankan usaha yang dirintis dengan tujuan  bisa mendapatkan keuntungan dari

usaha yang dijalankan. Adapun manfaat dari penilaian capacity yakni agar pihak

bank mengetahui dan mengukur sejauh mana kemampuan dari calon nasabah

untuk membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika

akad.

4. Collateral (agunan/jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap

fasilitas pembiayaan yang telah diterimahnya. Jaminan harus dinilai oleh bank

untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabahn kepada pihak

bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan

status hukumnya maupun harga jaminan dipasaran.
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5. Condition Of Economy (kondisi usaha)

Condition Of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan

budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu

saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib (Epriyanti, 2019).

Selain beberapa prinsip di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

menganalisis pembiayaan di bank syariah yaitu:

1. Pendekatan jaminan, maksudnya pihak bank dalam hal selaku pemberi

pembiayaan  perlu memperhatikan kuantitas maupun kualitas dari calon nasabah

yang akan mengajukan pembiayan. Besaran jaminan dari nasabah yang diberikan

oleh kepada bank hendak nilai plafon maksimal 75%..

2. Pendekatan karakter, maksudnya pihak bank menilai secara teliti  karakter dari

calon nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Karena dengan

adanya penilaian dengan menggunakan pendekatan karakter terhadap calon

nasabah maka pihak bank bisa yakidan percaya untuk memberikan pembiayaan

kepada nasabah berupa dana dengan plafon yang disetuji sesuai kebutuhan

nasabah. Cara yang dapat dilakukan pihak bank untuk menilai karakter  dari calon

nasabah dapat dilihat dari latar belakang, baik itu latar belakang pribadinya

maupun dari pekerjaannya.

3. Pendekatan studi kelayakan, maksudnya pihak bank perlu memperhatikan

kelayakan usaha dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Usaha yang

layak diberikan pembiayaan yakni usaha yang memiliki prospek berkembang

dimasa depan. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi usaha dibeberapa sektor

sehingga dalam keadaan ekonomi yang kurang stabil pihak bank dihimbau untuk
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tidak memberikan pembiayaan diharapkan suatu usaha yang diberi dana adalah

usaha yang mempunyai prospek ke depan (Ilyas, 2015: 155-156).

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan perupakan penilaian yang

dilakukan oleh account officer bank syariah yang level jabatannya yakni level bagian

commite (tim) yang ditugaskan untuk menganalisa pengajuan pembiayaan dari calon

nasabah. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank bertujuan untuk

mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran sesuai terget.

Artinya pembiayaan yang diajukan oleh nasbah harus diterima pengembaliannya leh

bank secara tertib, dan tepat waktu sesuai dengankesepakatan yang disepakati ketika

akd. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya pembiayaan yang diberikan akan

digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan

yang sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad

pembiayaan. Hal ni sesuai dengan firman Allah dalam  QS. Ali Imran /3:75 sebagai

berikut:

                      
                    

          
Terjemahnya:

“di antara ahli kitab ada jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang
banyak, kembalikanlah kepadamu: dan di antara mereka dan jika kamu
mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu
kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu karena mereka
mengatakan “ tidak ada dosa bagi kami terhadap orang- orang ummi.’
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Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka
mengetahuinya”(Departemen Agama RI, 2013). (QS. Ali Imran/ 3:75).

Ayat di atas secara jelas menjelaskan bahwa di antara ahli kitab itu ada

sekelompok manusia yang apabila mendapat kepercayaan diserahi harta yang banyak

ataupun harta yang sedikit, mereka mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan

dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tetapi ada pula di antara mereka yang

apabila diberi kepercayaan dengan diserahi sejumlah harta yang sedikit saja mereka

tidak mau mengembalikan kecuali apabila ditagih, baru mereka mau menyerahkannya

setelah melalui proses pembuktian. Hal ini menunjukan bahwa di antar kitab itu ada

sekelompok orang yang pekerjaannya mempersulit Muslim dan membuat tipu daya

agar orang Islam tidak senang memeluk agamanya dan berbalik untuk mengikuti

agama mereka. Di antara mereka ada pula sekelompok orang yang pekerjaannya

memutarbalikan hukum dan mereka menghalalkan segala cara untuk memakan harta

orang lain dengan alasan bahwa kitab taurat melarang mengkhianati amanat terhadap

saudara-saudara mereka seagama.

Adapun kaitan ayat di atas dengan pembiayaan adalah bahwa di antara ahli

kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia

mengembalikan kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau

percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali

jika engkau selalu menagihnya. Hal  ini sangat jelas menerangkan kaitannya dengan

pembiayaan dimana pada dasarnya pembiayaan ini adalah kepercayaan yaitu adanya

keyakinan dari pihak bank bahwa si nasabah peminjam akan mengembalikan

pembiayaan tepat waktu sesuai kesepakatan ketika akad. Kemudian nasabah diberi
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kepercayaan bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti

yang dimaksud ketika pengajuan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan

kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.

Account officer dituntun untuk memiliki keahlian dan keterampilan, baik

teknik maupun operasional serta memiliki penguasaan pengetahuan yang bersifat

teoritis. Account officer yang baik telah terbiasa dengan barang yang lazim digunakan

untuk menganalisis, mengetahui cara-cara menganalisis, memiliki pengetahuan yang

memadai tentang aspek ekonomi, keuangan, manajemen, hukum dan teknis, serta

memiliki wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip pembiayaan (Tohir, 2012).

d. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak untuk

menilai permohonan pembiayaan dari calon nasabah. Adapun proses penilaian yang

dilakukan oleh pelaksana (pejabat) atau account officer pembiayaan ini untuk (1)

menilai kelayakan usaha dari calon nasabah, (2) menekan resiko pembiayaan akibat

tidak terbayarnya pembiayaan dan  (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang

layak maupun tidak layak. sedangkan tujuan  dari analisis permohonan pembiayaan

ini yakni untuk mendapatkan keyakinan dari nasabah bahwa si nasabah memiliki

kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban secara tertib, baik untuk pembayaran

pokok pembiayaan maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan  kesepakatan yang

disepakati ketika akad.  Pemberian pembiayaan kepada nasabah tentunya ada risiko

yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada nasabah

(Dendrawujaya, 2009).
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Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank yang perlu diperhatikan

adalah adalah kemauan dan kemampuan dari calon nasbah untuk memenuhi

kewajibannya yakni membayar angusran sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun

Faktor lain, selain kemauan dan kemampuan dari calon nasabah hal yang harus

diperhatikan juga  adalah perekonomian atau aktivitas pada umumnya (Ekonomi

Makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada,

maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup dan melebihi nilai plafon

yang diajukan.

e. Prosedur Pemberian Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah langkah-langkah awal yang diempuh oleh

nasabah untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Adapun tujuan dari prosedur

pembiayaan ini yakni untuk memudahkan pihak bank dalam menilai kelayakan dari

suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Penilaian

kelayakan ini dilakukan dengan beberapa tahapan atau proses sesuai dengan standar

operasional penilaian yang berlaku disetiap bank untuk memperoleh keyakinan

bahwa calon nasabah penerima pembiayaan dapat melunasi segala kewajibannya

sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan yang telah disepakati. (Kalsum dan

Rahmi, 2017)

Pengajuan pembiayaan tentunya memiliki proses atau tahapan tertentu sesuai

dengan kebijakan masing-masing bank atau instansi keuangan lainnya. Prosedur

pembiayaan dalam dunia perbankan syariah umumnya tidak jauh berbeda khususnya

dalam perbankan syariah dengan berbagai jenis pembiayaan, baik pembiayaan
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produktif maupun pembiayaan konsumtif dengan akad yang telah disepakati antara

nasabah dan pihak bank.

Menurut syafitri (2015) ada beberapa  prosedur pemberian pembiayaan oleh

badan hukum  yakni sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal.

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

3. Penilaian kelayakan pembiayaan/analis pembiayaan.)

4. Wawancara pertama.

5. Peninjauan ke lokasi.

6. Wawancara kedua.

7. Keputusan pembiayaan

8. Penandatanganan akad/perjanjian lainnya

9. Realisasi pembiayaan.

f. Jenis-Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek yaitu:

a. Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha

produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan komsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pribadi konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi

kebutuhan. Pembiayaan konsumtif biasanya lebih banyak dibutuhkan oleh pegawai

seperti pegawai swasta, BUMN, PNS dan lain-lainnya bahkan masyarakat umum

juga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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b. Pembiayaan menurut tujuan, di bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi yaitu, pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan

investasi atau pengadaan barang konsumtif (Rivai dan Arifin, 2010)

g. Akad-akad Dalam Pembiayaan Syariah

Fandawati dan Ranieta (2013)  menyatakan bahwa ada beberapa akad yang

digunakan dalam perbankan syariah yaitu:

1. Murabahah

Pembiayaan dengan akad murabahah adalah jenis pembiayaan yang berupa

transaksi jual beli barang dimana harga perolehan barang di tambah margin

keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besar margin

keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga

pemberiannya.

2. Mudharabah

Akad mudharabah merupakan akad transaksi yang berbasis investasi atau

penanaman modal pada suatu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah

bersepakat menjalin kerjasama pada suatu usaha atau proyek dimana bank

menyediakan dana atau modal sedangkan nasabah menyediakan keahlian atau

keterampilan untuk mengerjakan suatu proyek yang disepakati. Pembiayaan

dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal.
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dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan

usaha dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Musyarakah

Akad pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank

kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/ proyek

dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang

telah disepakati sebelumnya.

4. Salam

Pembiayaan dengan akad salam merupakan jenis pembiayaan transaksi jual beli

barang dalam bentuk pemesanan barang/komoditas dengan pembayaran dan

penyerahan sesuai kesepakatan, yaitu pembayaran di awal dan penyerahan

beberapa waktu kemudian. Pembiayaan akad salam banyak terjadi  pada

komoditas hasil bumi/ pertanian.

5. Istishna

Pembiayaan dengan akad istisna merupakan jenis pembiayaan bank menggunakan

akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan

kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran di awal dan

penyerahan dibelakang.

6. Ijarah

Akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tampa disertai

perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah akad

pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa menyewa suatu barang



25

atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh

nasabah.

7. Qard

Transaksi qard adalah transaksi pinjam meminjam dana. Jadi akad qard adalah

transaksi pinjam meminjam dana tampa imbalan dengan pengembalian sebesar

pokok pinjaman secara sekaligus atau angsuran dalam jangka waktu tertentu.

2.2.2 Analisis  Penilaian Karakter Nasabah

a. Pengertian Karakter

Anggraini, Rahayu, Husai dan Rahmat (2015) menyatakan bahwa karakter

adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang (nasabah) yang akan

diberikan fasilitas pembiayaan benar-benar dapat dipercaya untuk mengembalikan

angsuran sesuai kesepakatan. Penilaian karakter ini dapat dinilai dengan melihat  latar

belakang nasabah baik itu latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya, keadaan keluarganya, hobi

maupun lingkungan usaha dan lingkungan sosialnya.

Kegunaan dari penilaian karakter nasabah ini yakni untuk mengetahui sampai

sejauh mana iktikad/ kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati. Pemberian pembiayaan harus berdasarkan

kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan

dari pihak bank bahwa peminjam memiliki moral, watak maupun sifat pribadi yang

positif dan koperatif. selain itu mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam

kehidupan pribadi manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam
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menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, karena

meski calon mudarib (nasabah) tersebut cukup mampu untuk membayar utangnya,

namun jika tidak memiliki iktikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi

bank dikemudian hari.

Salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada

tingkat kejujuran maupun itikad baik dari debitur (nasabah). Penilaian watak ini

merupakan pekerjaan yang cukup sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk

selalu menunjukan kesan yang baik. Oleh kerena itu, dalam melakukan penilaian

watak nasabah maka diperlukan adanya suatu strategi, metode ataupun keahlian

dalam mengenali watak debitur sehingga dapat memperoleh gambaran sesuai

kenyataan. Dengan demikian tidak akan terjadi kegagalan dalam pemberian

pembiayaan yang disebabkan karena kesalahan dalam melaksanakan penilaian

terhadap watak dari calon nasabah.

Adapun landasan hukum mengenai analisis karakter yaitu :

b. Landasan Hukum Karakter Nasabah

Adapun landasan Hukum mengenai penilaian karakter nasabah yakni dalam firman

Allah QS Al-Baqarah / 2:284 sebagai berikut:

                   
                

Terjemahnya:
“ Milik Allah-lah Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
meyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
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tentang perbuatanmu itu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan
menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.)
(Departemen Agama RI, 2013). (QS Al- Baqarah /2:284).

Adapun kaitan  ayat di atas dengan karakter nasabah menjelaskan bahwa

segala yang ada di  langit dan di bumi adalah milik Allah, Allah yang menciptakan,

memiliki dan mengaturnya. Maka siapa yang menampakkan atau menyembunyikan

apa yang ada di dalam dirinya, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, maka

semua itu akan dihisab oleh Allah. Selain itu  pada dasarnya pembiayaan ini adalah

kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai

moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang bersifat positif dan koperatif  serta dia

juga mempunyai tanggungjawab baik. Hal ini sangat jelas menerangkan kaitannya

dengan karakter sendiri adalah sifat-sifat, ahlak atau budi pekerti seseorang. Oleh

karena itu, sifat seseorang yang dimilikinya baik atau buruk Allah akan tetap

mengetahuinya dan Allah akan menghisabnya. Pada ayat tersebut juga Allah

menerangkan dia akan mengampuni siapa saja dikehendaki dan juga menyiksa siapa

saja yang dikehendaki. Hal itu memberitahukan kepada setiap orang agar selalu

memiliki sifat yang baik agar terhindar dari siksaan Allah.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada

kami miskin dari Syu’bah dari Khalid Alhadza dari Marwan Al Ashafar dari salah

sepoang sahabat Nabi Shallallahu’alaihi wassalam yaitu, Ibnu Umar bahwa ayat “

Jika Kalian menampakan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya”

(Al- Baqarah:284) telah di Nasakh (Muhammad, 2010). Imam Ahmad meriwayatkan

dari Abu Hurairah ra, ia menceritakan ketika turun kepada rasulullah ayat berikut:



28

“kepunyaaan Allah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Dan jika

kamu menampakkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu meembunyikannya,

niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentan perbuatan kamu itu. Maka

Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia

kehendaki pula. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”. Maka hal itu terasa

sangat berat bagi para Sahabat Rasulullah Saw. Kemudian berlutut seraya berucap: “

Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami

kejakan, seperti shalat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun kepadamu

ayat ini, dan kami tidak sanggup (memikulnya).” Maka Rasulullah pun bersabda: “

Apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Ahlul Kitab

sebelum kalian, “ kami mendengar dan kami melanggarnya? Tetapi katakanlah: “

kami mendengar dan kami menaatinya. Ampunilah kami ya rabb kami. Dan

kepadamu tempat kami kembali . Setelah mereka mau menerima ayat ini mereka pun

telah tunduk mengucapkannya.

Imam muslim juga meriwayatkan hadist senada, dari Abu dengan lafadz:

setelah mereka melakukan hal itu , Allah Ta’ala pun menasakh ayat itu dan

menurunkan firman-Nya (yang artinya): “Allah tidak membebani seseorang melaikan

sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya (mereka

berdoa), Ya rabb kami, janganlah Engkau membebankan kepada kami jika kami lupa

atau kami bersalah .’ Allah pun menjawab: Ya’ Rabb kami, janganlah Engkau

membebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada
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orang-orang sebelum kami’. Allah pun menjawab: ya, Ya Rabb janganlah Engkau

pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.’ Dan Allah

menjawab: Ya’ “berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah

rahmat kepada kami , maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.’ Allah

menjawab: ‘Ya. (HR. Muslim)

Rivai dan Andri (2013) menyatakan bahwa gambaran tentang karakter
nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:
a. Meneliti upah hidup dari calon nasabah
b. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada.
c. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya maupun

lingkungan hidupnya.
d. Bank Indonesia checking dan meminta informasi antara bank. BI checking

dilakukan melalui sistem informasi debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID
menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi
mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pemberi pembiayaan,
kelancaran pembiayaan serta informasi lainnya.

e. Mencari informasi trade checking kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon
nasabah berada.

f. Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah (67) .

c. Tujuan  Penilaian Karakter Nasabah

Tujuan dari penilaian karakter ini yakni untuk memberikan keyakinan kepada

pihak bank bahwa sifat atau watak dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan

benar-benar dapat dipercaya dan untuk mengetahui iktikad baik dari calon nasabah

sehingga dapat dilihat sejauh mana kemampuan yang baik dari calon nasabah apabila

diberikan pembiayaan. Maka penilaian karakter yang baik merupakan salah satu

penilaian yang sangat penting untuk menentukan diterima atau ditolaknya sebuah

permohonan pembiayaanyang diajukan oleh calon nasabah. Karena meski nasabah

mempunyai jaminan yang cukup dan mampu membayar angsuran yang telah

disepakati, namun tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar maka hal ini
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dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang dapat

mengganggu kinerja bank dalam pengelolaan dana pembiayaan (Lailiyah dan

Ashofatul, 2014).

2.2.3 Penilaian Jaminan (Collateral) Pembiayaan

a. Pengertian Jaminan

Edi Putra (2000) menyatakan bahwa Collateral atau jaminan, yaitu agunan

yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diterimahnya.

Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama pembiayaan

adalah pribadi calon nasabah dan usahanya. Selain sifatnya sebagai tambahan,

jaminan dapat dikatakan sebagai benteng terakhir bagi keselamatan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan

kepada nasabah dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

Jaminan adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap

pembiayaan yang diterimahnya. Dalam dunia perbankan setiap barang jaminan yang

akan diterima oleh bank sebagai jaminan pembiayaan dari nasabah maka harus

dilakukan penilaian, untuk memperoleh keyakinan jika suatu saat bank tidak mampu

membayar angsuran dengan harga wajar menurut bank. Untuk menutupkan nilai

transaksi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak.

Jaminan harus dinilai oleh pihak bank untuk mengetahui sejauh mana risiko

kewajiban finansial mudharib kepada bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi

beberapa jenis seperti jenis lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Pada

dasarnya bentuk jaminan tidak  hanya berbentuk kebendaan, bisa  juga jaminan
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berbentuk tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, leter of guarantee, letter of

confort, rekomendasi dan avails. Jaminan yang diberikan oleh anggota calon nasabah

baik yang bersifat fisik maupun jaminan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi

jumlah plafon yang diberikan oleh pihak bank. Bank tidak akan memberikan

pembiayaan melebihi dari nilai agunan kecuali untuk pembiayaan tertentu yang

dijamin pembayarannya untuk pihak tertentu. Dalam analisis penilaian agunan faktor

yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah harga jual dari agunan yang

diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan

yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati

oleh banyak orang, maka bank yakin  bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah

mudah diperjualbelikan (Rahmat, 2015).

Penilaian terhadap jaminan ditinjau dari 2 segi, yaitu:

a. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.

b. Segi yuridis yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat yuridis untuk dipakai

sebagai agunan (Rahmat, 2015).

Pada dasarnya jaminan yang cukup tidak menjadi dasar utama menentukan

bisa atau tidaknya pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak bank, namun salah satu

syaratnya adalah jaminan yang cukup dan baik. Oleh sebab itu, jaminan juga dapat

digunakan sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya

ketidakpastian pada waktu yang akan datang  pada saat pembiayaan tersebut dilunasi.

Risiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan

meminta jaminan yang baik kepada customer atau mudharib.
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b. Dasar Hukum Jaminan

Jaminan diperlukan dengan tujuan untuk memperkecil resiko-resiko dimasa

yang akan datang yang dapat merugikan pihak bank serta untuk melihat kemampuan

nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari

bank. Secara umum subtansi landasan hukum dari jaminan lebih mencerminkan

penguat kepercayaan dalam hal utang piutang. Jaminan boleh di jual jika hutang dari

nasabah tidak dapat dibayar, maka langkah terakkhir yang dapat dilakukan hanya

penjualan jamianan.  Penjualannya itu harus adil dan harus sepengetahuan si pemilik

jaminan.  Sebagaiman firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah /2 : 283 sebagai

berikut

                      
                     
       

Terjemahnya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan
yang dipegang (oleh piutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang
siapa meyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-
Baqarah/2 : 283). (Departemen Agama RI, 2013).

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Nasa’i sebagai

berikut:
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َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ َعْنھَا أَنَّ النَّبِيَّ صلّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم اْشتََرى طََعاًما ِمْن یَھُْوِدیًا 

اإِلَى أََجٍل فََرھَنَھُ ِدْرَعة رواھوالخ اءَو َسلَّمَ ر.( یلنس
Artinya:

“Dari Aisyah RA bahwasan Nya Rasulullah SAW pernah membeli bahan
makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju
besinya sebagsai jaminan” . (HR. Bukhori, Muslim dan Nasa’i).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan di

tetapkan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus di dasari

dengan keyakinan bahwa nasabah mampu untuk mengembalikan angsuran sesuai

dengan yang diperjanjikan yang disepakati. Maka untuk mendukung keyakinan

tersebut ditetapkan ketentuan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah wajib di dukung adanya agunan.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2009) menyatakan bahwa berdasarkan

sifatnya, jaminan dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Agunan Kebendaan.

Penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang miliknya kepada bank

guna dijadikan sebagai agunan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh

nasabah, dimana bank memiliki hak untuk mengambil pelunasan atas fasilitas

pembiayaannya dari hasil penjualan barang tersebut apabila nasabah tidak mampu

membayar angsuran sesuai kesepakatan..

Jenis agunan yang dijadikan jaminan dapat berupa jaminan kebendaan terdiri dari

benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang dimaksud dengan jaminan benda

bergerak adalah semua jenis barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan,
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kecuali apabila karena ketentuan  Undang-Undang benda tersebut ditetapkan

sebagai benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak bergerak adalah jaminan

berupa tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh Undang-Undang di

nyatakan sebagai jaminan benda tidak bergerak.

b. Agunan Non Kebendaan

Adalah suatu perjanjian penanggungan hutang dimana pihak ketiga mengikatkan

diri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Jenis agunan non kebendaan adalah:

1) Personal guarantee adalah jaminan seorang pihak ketiga yang menjamin

pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang tidak mampu dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur sesuai ketentuan

yang tela disepakati anatara nasabah dan pihak bank.

2) Comporate guarantee, adalah agunan perusahaan (pihak ketiga) yang menjamin

pembayaran kembali kepada bank yang sekiranya berhutang (debitur) tidak

mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur

(bank).

c. Kegunaan Jaminan

Dalam menganalisis jaminan pembiayaan  ada beberapa kegunaan dari

jaminan yang dapat diperolah pihak bank dari proses analisis pembiayaan antara lain:

a. Memberi hak dan kekuasaan kepada pihak bank bank untuk mendapatkan
pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut.

b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat di cegah sekurang-
kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
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c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan.
Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah
disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank
(Presley, 2014: 67)

d. Tujuan dan Fungsi Penilaian Jaminan Pembiayaan

Tujuan dilakukan penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh calon nasabah

yakni untuk lebih meyakinkan pihak bank bahwa jika suatu resiko kegagalan

pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari

kewajibannya yakni dengan jaminan tersebut. Maka untuk mengetahui seberapa nilai

dari harta dan kekayaan yang dijaminkan oleh calon nasabah perlu melakukan

penilian dengan cara datang survey secara langsung dilapangan. Sedangkan fungsi

dari penilaian jaminan salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan bagi pihak

bank dalam meminjamkan dananya kepada nasabah yang menjadikan tanggungan

yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu juga untuk mengurangi tingkat risiko

bagi bank dalam memberikan jaminan kepada nasabahnya jika terjadi kemungkinan

yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, dimana mungkin saja nasabahnya

lalai dalam mengembalikan kreditnya atau perusahaan yang dijalankan oleh debitur

mengalami kerugian atau masalah lainnya, sehingga nasabah sulit mengembalikan

kreditnya, maupun perusahaan yang dijalankan oleh debitur mengalami kerugian.

(Jamilah, 2012).

2.2.4 Penilaian Kelayakan Usaha Pemberian Pembiayaan.

a. Pengertian Kelayakan Usaha

Arifin (2006) menyatakan bahwa analisis kelayakan usaha pemberian

pembiayaan adalah suatu proses analisis usaha yang dilakukan oleh bank syariah
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untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh

keyakinan bahwa proyek-proyek yang akan dibiayai layak. Melakukan analisis usaha

kelayakan pembiayaan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan

terjadinya default oleh nasabah. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan salah

satu faktor yang sangat penting bagi suatu bank dalam mengambil keputusan untuk

menyetujui/ menolak permohonan pemberian pembiayaan. Analisis yang baik akan

menghasilkan keputusan yang tepat.

Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan

dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan

manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Dalam studi ini, pertimbangan

ekonomis dan teknis sangat penting karena akan di jadikan dasar implementasi

kegiatan usaha.

Menurut Umar (2007) Studi kelayakan usaha merupakan penelitian suatu

rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya sebuah bisnis yang

dijalankan, namun juga mengatur aktivitas operasional secara berkesinambungan

dalam rangka mencapai tujuan serta keuntungan yang maksimal. Studi kelayakan

usaha umumnya dilakukan oleh perusahaan sebelum mengeksekusi rencana

bisnisnya. Namun hal ini juga biasanya diterapkan oleh investor yang ditawari untuk

membiayai rencana bisnis tersebut. Jika hasilnya potensial biasanya akan dilanjutkan

dengan realisasi beserta dengan perbaikan yang perlu dilakukan.
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b. Tujuan  Studi Kelayakan Bisnis

Ada beberapa tujuan dari kelayakan bisnis antara lain:

a. Studi kelayakan bisnis dapat memperlancar sebuah bisnis. Dengan adanya

prediksi untuk masa depannya, maka dapat mempermudah perencanaaan bisnis.

Perencanaan itu melipti jumah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara

pelaksanaan, besarnya keuntungan serta bagaimana pengawasan bila terjadi

penyimpangan.

b. Studi kelayakan bisnis agar terhindar dari resiko kerugian. Tujuan yang kedua

adalah agar terhindar dari resiko kerugian yang dapat dikendalikan maupun yang

tidak dapa dikendalikan.

c. Studi kelayakan bisnis untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuka

toko, membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang

dan lain sebagainya.

d. Untuk mengembangkan usaha  yang sudah ada, misalnya untuk menambah

kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, untuk mengganti peralatan atau

mesin, untuk menambah mesin baru, untuk memperluas cakupan usaha dan

sebagainya.

e. Studi kelayakan bisnis untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang

paling menguntungkan. Misalnya pilihan usaha dagang, pilihan usaha barang

atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B dan lain sebagainya.

f. Studi kelayakan bisnis menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko

kerugian pada masa yang akan datang harus ada semacam kondisi kepastian.
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Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau terjadi tanpa dapat

diramalkan (Suryana, 2003).

c. Pihak Pihak Yang Berkepentingan Dalam Penilaian Kelayakan Usaha

Adapun pihak-pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan penilaian

kelayakan usaha, di antaranya:

a. Pihak Wirausaha (Pemilik Perusahaan)

Pihak wirausaha termasuk salah satu yang berkepentingan dalam penilaian

kelayakan usaha. Dalam kegiatana memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang

sudah ada tentu memerlukan pengorbanan yang cukup besar dan selalu di hadapkan

pada ketidak pastian. Dalam kewirausahaan, studi kelayakan bisnis sangat penting di

lakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan memberi

keuntungan sepanjang waktu.

Demikian juga bagi penyandang dana yang memerlukan persyaratan tertentu

seperti banker, investor dan pemerintah. Studi kelayakan usaha berfungsi sebagai

laporan, pedoman dan sebagai bahan pertimbangan untuk merintis usaha, untuk

mengembangkan usaha atau untuk melakukan investasi baru, sehingga bisnis yang

akan di lakukan meyakinkan baik bagi wirausaha itu sendiri maupun bagi semua

pihak yang berkepentingan.

b. Pihak Investor dan Penyandang Dana

Pihak investor dan penyandang dana termasuk salah satu yang berkepentingan

dalam penilaian kelayakan usaha. Bagi investor dan penyandang dana, studi

kelayakan usaha sangat penting untuk memilih jenis investasi yang paling
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menguntungkan dan sebagai jaminan atas modal yang di tanamkan atau di

pinjamkannya. Apakah investasi yang di lakukannya memberikan jaminan

pengembalian investasi (return on investment) yang memadai atau tidak. Oleh

investor studi kelayakan usaha sering di gunakan sebagai bahan pertimbangan layak

atau tidaknya investasi di lakukan.

c. Pihak Masyarakat dan Pemerintah

Pihak masyarakat dan pemerintah termasuk salah satu yang berkepentingan dalam

penilaian kelayakan usaha. Bagi masyarakat studi kelayakan sangat di perlukan

terutama bagi bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau di kembangkan

bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya atau sebaliknya justru merugikan. Bagaimana

dampak lingkungan, apakah positif atau negatif. Demikian juga bagi pemerintah

sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyediaan fasilitas lainnya.

(Suryana, 2003)

e. Aspek-aspek Analisis Kelayakan Usaha

Saat melakukan studi kelayakan, ada beberapa aspek kelayakan usaha yang

harus diteliti oleh pihak bank. Pada dasarnya aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel,

sehingga bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam

menganalisis suatu usaha. Maka untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu

harus ditentukan aspek-aspek apa yang harus dipelajari. Walaupun belum ada

kesepakatan tentang aspek apa saja yang perlu diteliti, tapi umumnya penelitian akan

dilakukan terhadap aspek-aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan ekonomi



40

Negara. Tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut

(Sandiasa, 2009).

Husein (2009) menyatakan bahwa Studi kelayakan bisnis adalah suatu

kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau

tidak. Analisis kelayakan usaha mencangkup beberapa aspek  antara lain : aspek

pasar, aspek teknik dan operasional, aspek finansial, dan aspek lingkungan serta

aspek legal. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan,

menggambarkan bagaimana situasi bisnis dan menilai berbagai manfaat yang

dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini biasa digunakan untuk

membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Namun dalam

kenyataannya tidak semua aspek diteliti, hanya aspek-yang benar-benar dibutuhkan

saja yang perlu dianalisis untuk dibahas lebih lanjut. Adapun aspek-aspek yang harus

diamati dan dicermati dalam melakukan analisis kelayakan  antara lain:

Secara umum prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam studi kelayakan

adalah (Sulastri, 2016: 23-24).

1. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan

keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-zin yang

dimiliki oleh suatu usaha. Kelengkapan dokumen sangat penting karena hal

merupakan dasar hukum yang hars dipegang.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Setiap usaha yang dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar

dan pemasaran hal-hal yang perlu dijabarkan adalah:



41

a. Ada tidaknya pasar (konsumen).

b. Seberapa besar pasar yang ada

c. Peta kondisi pesaing, terutama untuk produk yang sejenis

d. Perilaku konsumen dan starategi dijalankan untuk memenangkan persaingan dan

merebut pasar yang ada.

3. Aspek Keuangan

Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi,

biaya-biaya dan pendapatan yang aka diperoleh. Besarnya investasi berarti jumlah

dana yang dibutuhkan, baik untuk modal investasi pembelian aktiva tetap maupun

modal kerja, selain itu juga biaya-biaya yang diperlukan selama umur investasi dan

pendapatan.

4. Aspek Teknis/ Operasi

Dalam aspek teknik atau operasi, hal- hal yang perlu digambarkan adalah:

a. Lokasi usaha

b. Penentuan layout/ tata letak

c. Teknologi yang di gunakan

d. Volume produksi

e. Bahan baku dan bahan penolong serta tenaga kerja

5. Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ekonomi social  merupakan dampak ekonomi yang meliputi: jumlah tenaga

kerja yang tertampung dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak social yang

muncul akibat adanya usaha berupa tersedianya sarana dan prasarana, anatara lain:

pembangunan jalan, penerangga, sarana telepon, sarana air minum. Sedangkan aspek
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dampak lingkungan antara lain : dampak terhadap air, terhadap tanah, dampak

terhadap udara dan dampak terhadap  kesehatan manusia.

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar

alur logika berjalannya sebuah penelitian. Ada beberapa hal yang harus  dilakukan

oleh pihak bank dalam memberikan permohonan pembiayaan terhadap calon nasabah

yang mengajukan pembiayaan yakni melakukan beberapa penilaian terhadap calon

nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Analisis penilaian

pembiayaan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko

pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang. Analisis penilaian ini juga

memberikan keyakinan terhadap pihak bank bahwa pembiayaan yang diberikan

kedepannya tidak akan menimbulkan resiko yang dapat merugikan pihak PT Bank

BNI Syariah. Oleh sebabnya itu pihak bank perlu melakukan penilaian tersebut

dengan teliti dan cermat. Adapun penilaian-penilaian tersebut yakni penilaian terkait

karakter nasabah, jaminan dan kelayakan usaha.

Kerangka pemilikran yang dibuat oleh penulis sebagai dasar pemikiran dalam

penelitian ini. Kerangka ini akan mengarahkan penulis untuk menemukan data dan

informasi dalam penulisan ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan pada

Bab sebelumnya. Kerangka pikir juga sangat penting dalam penyusunan penelitian,

agar penelitian yang akan diteliti memiliki arah dan mudah dalam penyelesaiannya.

Maka untuk itu berikut gambaran mengenai kerangka berpikir pada penelitian ini

yaitu:
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