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  BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Perusahaan PT. BNI Syariah Cabang Kendari 

  Seiring waktu, kegiatan bank berkembang, mulai dari penukaran uang.  

Tempat penitipan uang, tempat peminjaman uang dan beragam jasa bank lainya yang 

mengikuti perkembangan zaman.  Namun bank-bank tersebut menjalankan fungsi 

mereka dengan ribawi yang amat tegas diharamkan dalam islam. Bahkan 

sesungguhnya, agama lain seperti yahudi dan nasrani juga mengharamkan segala 

praktik ribawi, yang juga memperhatikan, marajalelanya sistem riba telah terbukti 

berkali-kali menjadi biang keladi terjadinya krisis ekonomi global.  Maksudnya 

adanya bank nasrani dan yahudi juga tidak menyetujui adanya sistem riba. 

Perbankan syariah pertama kali muncul di mesir pada tahun 1963 dengan 

nama Mith Gham.  Perbankan tersebut mengambil bentuk sebuah bank simpanan 

yang barbasis profit sharing (pembagian laba).  Karena gejolak krisis politik, bank ini 

hanya mampu beroperasi hingga tahun 1967.  Dan saat itu sudah berdiri 9 bank 

dengan konsep serupa di mesir.  Maksudnya perbankan syariah yang ada di mesir 

pada saat itu tidak bertahan lama, karena adanya krisis politik. 

https//www.bnisyariah.co.id (29 November 2019). https//www.bnisyariah.co.id 

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 sampai 

dengan tahun 2000, hanya ada satu bank syariah yang bergerak sendirian dibelantara 
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bank konvesional di Indonesia. baru setelah bank syariah terbukti mampu bertahan 

ditengah guncangan krisis tahun 1997-1998, sebagian besar kalangan yang ingin 

memperjuangkan syariat islam dibidang ekonomi, khususnya perbankan, mulai 

bertemu dari satu waktu ke waktu.  Dengan landasan pada undang-undang No. 10 

tahun 1998 pada tanggal 29 april tahun 2000 didirikan unit usaha (UUS) dengan lima 

kantor cabang di Yogyakarta, malang, jepara, dan Banjarmasin, selanjutnya UUS 

BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. 

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan 

untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan 

mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan ‘Bank BNI’ dipersingkat menjadi ‘BNI’, 

sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk 

meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar 

pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara. 

Berdasarkan surat keputusan gubernur bank Indonesia nomor 

12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 mei 2010 megenai pemberian izin usaha kepada PT. 

Bank BNI Syariah dan di dalam corporate plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan 

bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009.  

Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 juni dengan beroperasinya BNI Syariah 

sebagai bank umum syariah (BUS).  Realisasi spin off pada bulan juni 2010 tidak 

terlepas dari faktor eksternal berupa regulasi kondunsif, yaitu dengan diterbitkanya 
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UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Akses https//www.bnisyariah.co.id 

(2019). 

Pendirian bank syariah sejak diberlakukanya UU No. 10 tahun 1998 terbagi 

menjadi 3 bentuk, yaitu: 

1. Bank yang murni syariah 

2. Bank hasil konversi dari bank konvesional 

3. Bank konvensional yang membuka unit/pintu syariah antara lain BNI Syariah 

4.1.2 Visi dan Misi Bank BNI Syariah 

Visi Bank BNI Syariah Cabang Kendari: 

Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi-misi. Misi 

merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang memaparkan secara garis 

besar, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi dan sesuai visinya Bank 

BNI Syariah terus-menerus melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan 

serangkaian training dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan 

yang akan diberikan kepada masyarakat.  Menjadi bank-bank syariah pilihan 

masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. 

Misi Bank BNI Syariah Cabang Kendari : 

a) Memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan peduli pada kelestarian 

lingkungan 

b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah 

c) Memberikan nilai investai yang maksimal bagi investor 
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d) Menciptakan wahan terbaik sebagai tempat kebangaan untuk berkarya dan 

berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

e) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

BNI Syariah untuk mencapai misinya selalu berupaya memberikan layanan 

yang baik bagi nasabah/mudharib mulai dari mengenali kebutuhan 

nasabah/mudharib, membimbing nasabah/mudharib dalam melakukan transaksi, 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (maintaince) 

hubungan baik dengan nasabah/mudharib. 

4.1.3 Tujuan 

Berdasarkan Handbook  Of  Islamic Banking, tujuan perbankan islam yaitu 

sebagai penyedia fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrument-instrumen 

keuangan yang sepandang dengan ketentuan dan norma syariah.  Sangat berbeda jika 

dengan bank konvesional, pada bank syariah tidak mempunyai tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan seperti halnya pada sistem perbankan yang berdasarkan 

bunga, tetapi tujuan bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan sosial 

ekonomi untuk orang-orang muslim. www.bnisyariah (29 november 2019). 
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4.1.4 Struktur organisasi 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.1 Pola Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah PT. BNI Syariah Cabang 
Kendari  

Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya.  

Manajemen dapat didefenisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk 

menentukan, menginterpresikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penyusunan personalia atau kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan 

(leading), dan pengawasan (controlling). 

Manajemen yang dimaksud dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan  

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan dan 

mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunkan sumber daya 

manusia pada perusahaan khsusnya pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari, serta 

sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efesien. 

Defenisi manajemen memberikan tekanan terhadap kenyataan bahwa manajer 

mencapai tujuan atau sasaran dengan mengatur karyawan dan mengalokasikan 

sumber-sumber material dan financial.  Manajer mengoptimalisasikan pemanfaatan 

sumber-sumber, memadukan menjadi satu dan mengkonversi hingga menjadi ouput, 

maka manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber dan kordinasi pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai 



 

 

 37  

 

tujuan.  Manajemen mempunyai empat fungsi, yakni perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian 

(controlling).  Dari fungsi dasar manajemen tersebut, kemudian dilakukan tindak 

lanjut setelah diketahui bahwa yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum tercapai”. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut, diantaranya planning ,organizing, 

commading, coordinating, dan masih banyak lagi pendapat pakar-pakar manajemen 

yang lain tentang fungsi-fungsi manajemen.  Dari fungsi-fungsi manajemen tersebut 

pada dasarnya memiliki kesamaan yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer 

secara berurutan supaya proses manajemen diterapkan secara baik.  Persamaan 

tersebut tampak fungsi manajemen PT. BNI Syariah Cabang Kendari sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Perencanaan dalam hal ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan pegawai 

maupun pimpinan dalam bank melakukan tindakan guna mencapai tujuan yang sudah 

ditetapkan bersama.  Untuk memperjelas hal ini peneliti melakukan wawancara 

langsung bersama bapak Muh. Hatta sebagai Branch Manager, BNI Syariah Cabang 

Kendari berikut pernyataanya: 

Perencanaan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan memilih atau 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi megenai 

massa yang akan datang dalam hal menvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-

aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang 

diingingkan pada PT.BNI Syariah Cabang Kendari.  Sebelum manajer 

mengorganisasikan.  Dalam perencanaan, manajer menkualitaskan “apa yang 

harus dilakukan, kapan melakukannya. (wawancara, 2 desember 2019). 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan PT.BNI Syariah 

Cabang Kendari melakukan tindakan memilih atau menghubungkan fakta dan 

membuat serta menggunakan asumsi-asumsi megenai massa yang akan datang dalam 
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hal menvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang 

dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diingingkan pada PT.BNI Syariah Cabang 

Kendari.  Sebelum manajer dapat mengorganisasikan.  Dalam perencanaan, manajer 

mekualitaskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukanya. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasiian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan 

kelakukan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama 

secara efesien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan 

tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu.  Pengorganisasian atau (organizing) di PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari : 

1) Penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan organisasi 

2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi kelompok kerja yang akan dapat 

membawa hal-hal tesebut kearah tujuan 

3) Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 

4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini mencipatakan struktur formal dimana 

pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikordinasikan. 

Kemudian untuk memperjelas hal tersebut peneliti melakukan wawancara 

Bapak Sarif Hidayat Sebagai Financing Administrasion Head di PT.BNI Syariah 

Cabang Kendari, berikut pernyataanya: 
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Setelah manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menysusun rencana-rencana 

atau program-program untu k mencapainya, maka manajer merancang dan 

mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai 

program yang sudah ditetapkan bersama di PT.BNI Syariah Cabang Kendari 

secara sukses. (wawancara, 2 desember 2019). 

  

Berdasarkan pernyataan informasi tersebut dapat diketahui bahwa 

pengorganisasiian atau (organizing) di PT. BNI Syariah Cabang Kendari ialah 

dengan menentukan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi 

kelompok kerja, penugasan tanggung jawab tertentu, serta pendelegasian wewenang 

yang diperlukan kepada pegawai-pegawai untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

 

c. Penggerakan 

Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama 

dan bekerja secara iklas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan usaha-usaha pengorganisasiian.  Untuk mengetahui hal tersebut peneliti 

melakukan wawancara Bapak Sarif Hidayat Sebagai Financing Administrasion Head 

di PT.BNI Syariah Cabang Kendari, berikut pernyataanya: Setelah rencana 

ditetapkan, begitu pula setelah kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan itu 

dibagi-bagikan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakan mereka 

untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan 

kita benar-benar tercapai dek. (wawancara, 2 desember 2019). 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui penggerakan yang 

dimaksud pada PT.BNI Syariah Cabang Kendari adalah pimpinan bank langsung 
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menggerakan para pegawai bank untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah disepakati bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan benar-benar tercapai. 

d. Pengawasan   

Tujuan utama dari pengawasan telah mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan.  Oleh karenanya agar sistem pengawasan benar-

benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem pengawasan 

setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-

penyimpangan dari rencana.Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus 

memenuhi kriteria tertentu.  Berikut ini hasil wawancara peneliti  Bapak Agung 

Sebagai Operation Manajer di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, berikut 

pernyataanya: Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya, mengawasi 

kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat 

dan, dapat diterima oleh yang bersangkutan.  Semakin dipenuhinya kriteria tersebut 

semakin efektif sistem pengawasan. (wawancara 2 desember 2019). 

 

 PT.BNI Syariah Cabang Kendari memiliki berbagai produk yang sesuai 

dengan kebutuhan nasabah.  Salah satu jenis produk yang dimiliki oleh PT. BNI 

Syariah Cabang Kendari adalah produk pembiayaan murabahah.  Pembiayaan 

murabahah adalah akad kerja sama antara pihak shahibul maal dengan mudharib 

(nasabah) untuk bekerjasama melakukan usaha, diamana shahibul maal memberikan 

kontribusi modal 100% sedangkan nasabah sebagai pengelola, dengan pembagian 

keuntungan menggunakan prinsip jual beli.  Berikut pernyataan Ibu Firdawati sebagai 

Costumer Service di PT. BNI Syariah Cabang Kendari 
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Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi dan 

berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah 

Cabang Kendari dalam melayani nasabah. Pembiayaan murabahah merupakan 

produk yang sangat penting, karena melalui produk ini fungsi bank dapat 

terlaksana.  Yaitu menjual barang kepada masyarakat yang membutuhkanya, 

(wawancara 2 desember 2019). 

 

  Pembiayaan murabahah ini dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh 

PT.BNI Syariah Cabang Kendari untuk mudharib kelola dalam usaha yang telah 

disepakati bersama.  Selanjutnya dalam pembiayaan ini mudharib dan PT. BNI 

Syariah Cabang Kendari sepakat ketika pendapatan tersebut mengalami resiko maka, 

kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibtkan oleh 

kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, penyalahgunaan dan kecurangan. 

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. BNI 

Syariah Cabang Kendari adapun yang subtansi operasional murabahah pada BNI 

Syariah adalah: 

a) Ada modal (shahibul maal) 

b) Ada pengusaha atau pengelola (mudharib) 

c) Ada modal yang akan diusahakan menurut ketentuan hukum yang berdasarkan 

syariat islam, dimana terjamin dari unsur-unsur yang dilarang syariat. 

d) Ada akad (ijab dan Qabul). 

Pembiayaan sebagai bahan pertimbagan pengambilan keputusan apakah 

peromhonan pembiayaan murabahah yang diajukan dapat dilanjutkan ke tahap 

berikutnya.  Dokumen yang harus diserahkan oleh calon nasabah adalah: KTP, serta 

jaminan seperti sertifikat tanah dan lain-lain. 
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Selain dokumen-dokumen tersebut, PT BNI Syariah Cabang Kendari 

memiliki sistem dalam memberikan pembiayaan murabahah. Adapun sisem 

pemberian murabahah pada PT.BNI Syariah Cabang Kendari sebagai berikut: 

1. Identitas calon nasabah 

2. Informasi tentang barang yang akan dibeli 

3. Riwayat pembiayaan yang pernah diterima dan referensi atau rekomendasi dari 

pihak yang terkait proyeksi kebutuhan pembiayaan 

4. Jangka waktu pembiayaan dan rencana pengunaan pembiayaan, serta informasi 

tentang jaminan. 

Bank BNI Syariah Cabang Kendari dalam melakukan pembiayaan murabahah 

menerapkan beberapa prosedur diantaranya adalah pertama, membuat tabel proyeksi 

pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu.  Tabel tersebut memuat 

catatan pembayaran yang dilakukan nasabah setiap bulan yang terdiri dari pokok, 

margin, total angsuran, dan nasabah.  Kedua, membandingkan proyeksi tersebut 

dengan realisasi dan perhitunganya. 

Jenis pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang 

Kendari yaitu pembiayaan muthalaqah. Penentuan besar/kecilnya jual beli dilakukan 

oleh bank terhadap pembiyaan. Margin merupakan presentasi keuntungan yang 

diharapkan dalam satu tahun.  Dalam suatu pembiyaan, margin tersebut dikalikan 

dengan pendapatan rata-rata bulanan mitra kerja dalam satu tahun sehingga dapat 

diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan. Hasil dari 

perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan 

nasabah.  Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil 
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perhitungan nisbah tersebut.  Apabila nasabah meyetujui besar nisbah tersebut, maka 

transaksi pembiayaan dapat dilakukan, namun bank tidak boleh memberatkan 

nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit finansial 

nasabah.  Sebagai salah satu contoh megenai perhitungan jual beli antara bank dengan 

nasabah dimana seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada BNI Syariah 

sebagai untuk melakukan pembiayaan jual beli. 

Pengajuan permohonan pembiayaan murabahah pada tahap ini, calon nasabah 

mengajukan surat permohonan pembiayaan murabahah kepada petugas pembiayaan.  

Petugas akan memberikan penjelasan megenai prosedur pembiayaan yang harus 

dilalui oleh calon nasabah pada saaat mengajukan permohonan pembiayaan. 

Pengajuan permohonan pembiayaan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen 

yang diperlukan oleh petugas. (wawancara, 2 desember 2019). 

4.1.2 Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Manajemen 
Pembiayaan Sistem Murabahah PT.BNI Syariah Cabang Kendari.  

Selain itu isu manajemen pembiayaan juga mempengaruhi kinerja dan 

kepuasan karyawan.  Khususnya, kinerja dan kepuasan meningkat bila manajemen itu 

didasarkan pada kriteria yang berorientasi hasil terkait dengan prilaku, bila isu karier 

maupun isu kinerja dibahas, dan bila bawahan mempunyai kesempatan berpartisipasi 

dalam manajemen itu. 

Sejalan dengan hal tersebut kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan  serta waktu.  Kinerja 

adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau 
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kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.  Bahwa kinerja adalah keluaran yang 

dihasilakan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekrjaan atau suatu 

profesi dalam waktu tertentu.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti melakukan 

wawancara Bapak Sarif sebagai Operation Manajer berikut pernyataanya. “Tingkat 

keberhasilan seseorang selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan,seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama.” (wawancara 2 desember 2019). 

 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawabnya yang dibandingkan dengan 

indikator-indikator, standar hasil kerja, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu.  Untuk megetahui hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam organisasi 

perlu dilakukan penilaian kinerja.  Manajemen pembiayaan adalah suatu metode dan 

proses  penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang 

atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar 

kinerja seseorang dimana dalam proses pengukurannya akan selalu dibandingkan 

dengan standar kinerja seseorang diamana dalam proses pengukurannya akan selalu 

dibandingkan dengan standar kinerjanya secara periodic untuk membantu 

pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. 

Sejalan dengan itu, dalam kinerja pegawai BNI Syariah dalam proses 

manajemen pembiayaan yaitu sebagai seorang pegawai BNI Syariah dalam proses 

manajemen pembiayaan, melaksanakan kegiatan manajemen pembiayaan, menilai 
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hasil manajemen pembiayaan serta melaksanakan tindak lanjut manajemen 

pembiayaan. 

Kinerja pegawai BNI Syariah berkaitan dengan tugas perencanaan, 

pengelolaan manajemen pembiayaan dan penilaian hasil belajar pegawai.  Sebagai 

seorang perencana, maka pegawai bank BNI Syariah harus mampu mendesain 

manajemen pembiayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan, sebagai pengelola 

maka pegawai BNI Syariah harus mampu menciptakan iklim manajemen pembiayaan 

yang kondusif sehingga pegawai dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator 

maka pegawai bank BNI Syariah harus mampu melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar pegawai.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti mengadakan wawancara 

langsung bersama Bapak Arbin sebagai back office PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari, berikut pernyataanya: 

Kinerja pegawai BNI Syariah adalah prilaku atau respon yang memberi hasil yang 

mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika mereka menghadapi suatu 

tugas.  Beberapa aktifitas itu anatara lain: kegiatan sebelum mengajar, kegiatan 

selama mengajar, kegiatan selama segmen mengajar, kegiatan tentang 

keterlibatan tenaga pengajar dalam masyarakat pendidik atau lingkungan secara 

luas. ( wawancara 5 desember 219) 

 

Pegawai BNI Syariah dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya sebagai 

seorang pegawai Bank BNI Syariah  berkewajiban merencanakan manajemen 

pembiayaan, melaksanakan proses manajemen pembiayaan yang berkualitas, serta 

menilai dan memanejemen hasil manejemen pembiayaan.  Untuk hal tersebut peneliti 

melakukan wawancara Ibu Asriani sebagai funding PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Kendari, berikut pernyataanya: 

Prihal pegawai dengan kinerjanya adalah menyangkut seluruh aktifitas yang 

ditunjukan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya sebagai orang yang 
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mengembang suatu amanat dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan dan memandu peserta didik dalam rangka mengiring 

perkembangan peserta didik dalam rangka mengiring perekembangan peserta 

didik kearah kedewasaan mental spiritual maupun fisik biologis. (wawancara, 5 

desember 2019). 

 

 uraian diatas bahwa kinerja pegawai BNI Syariah merupakan prilaku pegawai 

bank BNI Syariah dalam proses pembelajaraan dari proses merencanakan manejemen 

pembiayaan, melaksanakan kegiatan manejemen pembiayaan, menilai hasil 

manejemen pembiayaan, dan pengembangan diri.  Untuk mengetahui kinerja pegawai 

BNI Syariah maka diperlukan standar kinerja untuk dijadikan acuan dalam 

mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang 

diharapkan.  Suatu organisasi mempunyai sistem manajemen yang berbeda megenai 

dimensi kerja, indicator kerja, standar kerja dan instrument kerja yang berbeda satu 

sama lain.  Dalam merancnag dan mendesain manajemen, evaluator harus 

menentukan model-model manajemen yang diperlukan. 

Kemudian dengan adanya manajemen pembiayaan pegawai Bank BNI 

Syariah maka secara otomatis pegawai BNI Syariah akan timbul motivasi tersendiri 

baginya untuk bagaimana caranya agar dapat mengembangkan potensi dalam hal 

mengajar secara professional akan tetapi ketika tidak ada manajemen pembiayaan 

pegawai BNI Syariah akan acuh tak acuh dalam mengajar karena pegawai BNI 

Syariah tersebut megangap bahwa tidak diawasi tatkala pegawai BNI Syariah tersebut 

dalam proses bekerja.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara 

bersama Bapak Azis Teba sebagai internal control PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari,berikut pernyataanya: “Manajemen pembiayaan pegawai bank BNI Syariah 

sangat penting karena dengan adanya manajemen pembiyaan pegawai bank BNI 
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Syariah tersebut, maka potensi-potensi pegawai BNI Syariah tersebut yang ada 

perusahaan akan terus dikembangkan dek” (wawancara 5 desember 2019). 

 

 Istilah kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang 

mempelajari setiap era dari manajemen operasi dari perencanaan lini produk dan 

fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil.  Kualitas merupakan bagian dari 

semua fungsi usaha yang lain (pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan lain-

lain).  Dalam kenyataanya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum yang 

alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha. Untuk megetahui hal tersebut 

peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Haerunnisa sebagai account office 

PT.BNI Syariah Cabang Kendari, berikut pernyataanya: “ Kualitas memerlukan suatu 

proses perbaikan yang terus menerus, yang dapat diukur, baik secara individual, 

organisasi, korporasi dan tujuan kinerja nasional.  Dukungan manajemen, karyawan 

dan pemerintah untuk perbaikan kualitas adalah penting bagi kemampuan 

berkompetensi secara efektif dipasar global“ ( wawancara 5 desember 2019). 

   Perbaikan kualitas lebih dari suatu strategi usaha, melainkan merupakan 

sumber penting kebangaan nasional.  Komitmen terhadap kualitas merupakan sumber 

penting kebangaan nasional.  Komitemen terhadap kualitas merupakan suatu sikap 

yang diformulasikan dan didemonstrasikan dalam setiap lingkup kegiatan dan 

kehidupan, serta mempunyai karakteristik hubungan yang paling dekat dengan 

anggota masyarakat. 

Kualitas adalah suatu kondisi dianamis yang berakitan dengan produk, 

pelayanan, orang, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang 
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diharapkan.  Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang 

kemampuanya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas 

maupun tersemar.  Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum 

dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefenisikan terlebih dahulu. 

Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya.  

Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, sedangkan kualitas 

proses meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan 

manufaktur dan proses penyediaan jasa atau pelayanan bagi perusahaan jasa.  

Kualitas harus dibagun sejak awal, dari penerimaan input hingga perushaan 

menghasilkan ouput bagi pelanggannya.  Setiap tahapan dalam proses produksi 

maupun proses penyediaan jasa atau pelayanan juga harus berorientasi pada kualitas 

tersebut. 

  Hal ini berarti bahwa pelanggan suatu proses adalah proses selanjutnya dan 

pemasok suatu proses merupakan proses sebelumnya.  Kemudian untuk megetahui 

hal tersebut peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Muhammad sebagai 

Branch Collection di PT.BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, berikut pernyataanya: 

Tujuan manajemen pembiayaan merupakan salah satu aspek yang perlu 

dipertimbangkan dalam merencanakan manajemen pembiayaan.  Sebab segala 

kegiatan manajemen pembiayaan muaranya pada tercapainya tujuan manajemen 

pembiyaan tersebut.  Penuagan tujuan manajemen pembiayaan ini bukan saja 

memperjelas arah yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi dari 

segi efesiensi diperoleh hasil yang maksimal.( wawancara 5 desember 2019). 

 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen 

pembiayaan.  Mau dibawa kemana pegawai, apa yang harus dimiliki pegawai, semua 

tergantung pada tujuan yang dicapai.  Tujuan manajemen pembiayaan adalah 
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kemampuan atau (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh 

pegawai setelah mereka melakukan proses manajemen pembiayaan tertentu.  

Manajemen pembiayaan adalah suatu deskripsi megenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh pegawai setelah berlangsung pengajaran. 

Dilihat dari segi kawasan atau bidang yang dicakup, tujuan manajemen 

pembiayaan yaitu 

a) Tujuan kognitif 

Tujuan kognitif adalah tujuan yang lebih banyak berkenaan dengan perilaku 

dalam aspek berfikir atau intelektual.  Dalam arti lain tujuan kognitif berkenaan 

dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ketingkat lebih 

tinggi yakni manajemen.  Dalam kognitif ini ada 6 tingkat antara lain sebagai berikut: 

1) Tingkat pengetahuan, aspek ini mengacu pada kemampuan  megenal atau 

megingat materi yang sudah dipelajari dari yang sederhana sampai pada hal-hal 

yang sukar.  Yang penting disini adalah kemampuan megingat keterangan dengan 

benar. 

2) Tingkat pemahaman, aspek ini mengacu pada kemampuan memahami makna 

materi yang dipelajari.  Pada umumnya unsure pemahaman ini menyangkut 

kemampuan menagkap makna suatu konsep dengan kata-kata sendiri. 

3) Tingkat penerapan, asepek ini mengacu pada kemampuan menggunakan atau 

menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki pada situasi baru, yang menyangkut 

pengunaan aturan, prinsip, dan sebagainya, dalam suatu persoalan. 

4) Tingkat analisis, aspek ini mengacu pada kemampuan mengkaji atau menguraikan 

sesuatu kedalam komponen-komponen atau bagian-bagian yang lebih spesifik, 
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serta mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan yang lain, 

sehingga struktur dan aturanya dapat lebih dipahami. 

5) Tingkat sistematis, aspek ini mengacu pada kemampuan memadukan berbagai 

konsep atau komponen, sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru.  

Aspek ini memerlukan tingkah laku yang kreatif.  Sintesis adalah lawan dari 

analisis.  Kemampuan sintesis (membentuk) relatif lebih dari kemampuan analisis 

(menguraikan), sehingga untuk menguasainya diperlukan kegiatan pembiayaan 

yang lebih kompleks. 

6) Tingkat manajemen, aspek ini mengacu pada kemampuan memberikan 

pertimbangan atau penilaian terhadap gejala atau peristiwa berdasarkan norma-

norma atau patokan-patokan tertentu. 

b) Tujuan psikomotorik  

Tujuan psikomotorik adalah tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek 

keterampilan motorik atau gerak dari pegawai.  Contoh: pegawai-pegawai dapat 

menampilkan berbagai gerakan keterampilan dalam memanajemen pembiayaan di 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kendari. 

c) Tujuan efektif 

Tujuan efektif adalah bertujuan mencerdaskan daya pikir anak untuk 

pengembangan intelektual.  Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sistem manajemen pembiayaan.  Mau dibawa kemana arah perusahaan, apa yang 

harus dimiliki pegawai, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai.  Sesuai 

dengan standar visi dan misi yang berlaku pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari.  
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Dalam visi dan misi yang demikian, tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah 

baiknya pengelolaan pembiayaan di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.  

Tujuan dari manajemen pembiayaan yaitu menanamkan dan meningkatkan 

keimanan pegawai serta meningkatkan kesadaran pegawai tentang berakhlak mulia 

sehingga mereka mampu menjadi muslim yang selalu berusaha meningkatkan iman 

dan taqwa kepada Allah SWT.  Sehingga pegawai mampu mengaplikasikanya dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak terbatas hanya di perusahaan saja mereka berbuat baik, 

akan tetapi juga dilingkungan tinggal mereka. 

4.1.3 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan 
Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah Di PT. BNI Syariah Cabang 
Kendari 

Menurut Muhammad Antonio Syafei, (2010) Manajemen merupakan suatu proses 

sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan 

keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu, yang telah ditetapkan 

dengan efektif.  Manajemen merupakan suatu proses sosial yang berhubungan 

dengan keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber-sumber 

lainya dengan menggunakan metode yang efesien/efektif untuk mencapai tujuan 

yang ditentukan sebelumnya. (56) 

Manajemen pembiayaan pegawai bank BNI Syariah dalam hal ini, perusahaan 

sebagai institusi (lembaga) pendidikan yang merupakan wadah tempat proses 

pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis.  Dalam 

kegiatanya, perusahaan adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul 

pegawai bank BNI Syariah dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem 

yang rumit dan saling berkaitan.  Oleh karena itu, perusahaan di pandang sebagai 

suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan lebih-lebih kinerja pegawai bank 

BNI Syariah. 
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Kemudian disamping itu, kegiatan ini organisasi perusahaan adalah mengelola 

sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada giliranya 

lulusan perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembagunan 

bangsa. Selanjutnya perusahaan juga dipandang sebagai suatu organisasi yang 

didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya penigkatan kualitas hidup bagi 

masyarakat suatu bangsa (15). 

 Sebagai salah satu upaya penigkatan kualitas sumber daya manusia serta 

penigkatan derajat sosial masyarakat bangsa, perusahaan sebagai institusi pendidikan 

perlu dikelola, dimenej, diatur, ditata, dan diberdaya, agar perusahaan dapat 

menghasilkan produk atau hasil yang berbasis budaya secara optimal.  Kemudian di 

samping itu manajemen merupakan pendayagunaan beberapa sumber daya manusia 

dari suatu institusi yang pelaksanaannya yang didukung oleh sarana prasarana yang 

ada.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara bersama bapak 

Alimin sebagai Back Office Head di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, berikut 

pernyataannya: 

Pelaksanaannya tidak lepas pada perencanaan, pengorganisasiian, penggarahan 

serta evaluasi atau flash back terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan 

sehingga manajemen adalah proses perencanaan, penggorganisasiian, 

kepemimpinan, dan pengawasan antar anggota organisasi dengan menggunakan 

seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

(wawancara 5 desember 2019). 

 

 Kemudian yang dimaksud dengan manajemen dapat diartikan sebagai bekerja 

dengan orang-orang untuk menentukan, menafsirkan, dan mencapai tujuan-tujuan 

organisasi dengan pelaksanaan manajemen pembiayaan pegawai bank BNI Syariah.  
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Pengertian mengelola manajemen pembiayaan menurut penjelasan diatas, maka salah 

satu tugas pegawai bank BNI Syariah Cabang Kendari adalah mengupayakan dan 

memberdayakan semua aspek yang telibat dalam kegiatan manajemen pembiayaan, 

yaitu: pegawai bank BNI Syariah, pegawai, bahan ajar, sarana manajemen 

pembiayaan, dan lingkungan belajar sehingga proses manajemen pembiayaan dapat 

berlangsung efektif.  Pengelolaan manajemen pembiayaan terkait dengan upaya 

pegawai bank BNI Syariah untuk menciptakan kondisi manajemen pembiayaan yang 

efektif sehingga proses manajemen pembiayaan dapat berlangsung, mengembangkan 

bahan ajar dengan baik, dan menigkatkan kemampuan pegawai untuk memahami 

manajemen pembiayaan di PT. BNI Syariah Cabang Kendari sesuai dengan tujuan 

manajemen pembiayaan yang akan dicapai. 

  Kondisi manajemen pembiayaan yang efektif dapat tercapai jika pegawai 

bank BNI Syariah mampu mengatur pegawai dan sarana manajemen pembiayaan, 

serta mampu menjalin hubungan interpersonal dengan pegawai dan 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenagkan untuk mencapai tujuan 

manajemen pembiayaan.  Kondisi perusahaan yang efektif akan mempengaruhi 

kualitas pelaksanaan manajemen pembiayaan.  Untuk memperjelas hal tersebut 

peneliti mengadakan wawancara langsung bersama Ibu Aisha sebagai back office di 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kendari, berikut pernyataannya: 

 

Kemampuan mengelola manajemen pembiayaan merupakan upaya pegawai 

bank BNI Syariah dalam mengelola manajemen pembiayaan selama proses 

manajemen pembiayaan berlangsung dengan demensi : menciptakan dan 

memelihara kondisi manajemen pembiayaan yang optimal, melaksanakan 

kegiatan manajemen pembiayaan, membina hubungan yang positif dengan 
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pegawai selama proses manajemen pembiayaan berlangsung. (wawancara 5 

desember 2019). 

 

Kondisi manajemen pembiayaan tersebut memilki indikator-indikator sebgai 

berikut : menunjukan sikap tanggap, memberi perhatian dan petunjuk yang jelas, 

menegur atau memberi pengajaran, memberi penguatan, mengatur pembiayaan 

dengan baik.  Upaya pegawai bank BNI Syariah melaksanakan kegiatan manajemen 

pembiayaan meliputi indikator : membuka manajemen pembiayaan, melaksanakan 

manajemen pembiayaan, menunjukan kegairahaan dan kesungguhan dalam 

memanajemen pembiayaan dan mengelola interaksi perilaku pegawai di dalam 

organisasi. 

Keahlian komunikasi antar personal dan keahlian hubungan manusia (diikuti 

oleh keahlian lisan) menduduki urutan dalam keenam faktor-faktor terpenting yang 

diperlukan dalam keberhasilan prestasi kerja.  Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai BNI Syariah adalah kemampuan komunikasi  

interpersonal baik dalam kegiatan manajemen pembiayaan maupun hubungan antar 

pegawai dan nasabah.  

 Kualitas adalah perubahan.  Maksudnya konsep kualitas tetap berlaku untuk 

seumur hidup, tetapi konsep kualitas akan selalu dinamis sesuai dengan 

perkembangan zaman.  Untuk hal tersebut peneliti mengadakan wawancara langsung 

bersama Ibu Asriani sebagai costumer service di PT BNI Syariah Cabang Kendari, 

berikut pernyataanya : “Kualitas manajemen pembiayaan mengacu pada proses 

manajemen pembiayaan diperusahaan dan minat nasabah yang mengikuti kebutuhan 

dan harapan nasabah.” (wawancara 5 desember 2019). 
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Kualitas sebagai “tempat untuk pakai” dan mengaskan bahwa dasar misi 

kualitas sebuah perusahaan adalah mengembangkan progra m dan layanan yang 

memenuhi kebutuhan pengguna seperti pegawai dan masyarakat.  Kualitas adalah 

totalitas karakteristik suatu produk (barang dan jasa) yang menunjang kemampuanya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikan atau ditetapkan.  Berdasarkan hal 

tersebut kualitas adalah sesuatu kesempatan untuk menepatkan pada posisi 

kompetitif.  Kualitas pada dasarnya merupakan penyesuaian manfaat atau kegunaan.  

Artinya harapan sesuai dengan kepuasan pemakai, dalam hal ini nasabah pada PT. 

BNI Syariah Cabang Kendari. 

   Kualitas manajemen pembiayaan ditentukan oleh tiga variabel, yakni 

budaya perusahaan, proses pembiayaan, dan realitas perusahaan.  Budaya perusah aan 

merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan berbagai perilaku yang telah lama 

terbentuk di perusahaan dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, 

baik secara sadar maupun tidak.  Untuk hal tersebut peneliti mengadakan wawancara 

langsung bersama Ibu Apriliana sebagai teller di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, 

berikut pernyataannya : 

Budaya diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen perusahaan, yaitu 

pegawai bank BNI Syariah, kepala perusahaan, staf administrasi, pegawai, dan 

budaya yang kondusif bagi penigkatan kualitas akan mendorong perilaku warga 

kearah penigkatan kualitas perusahaan, sebaliknya budaya yang tidak kondusif 

akan menghambat upaya menuju penigkatan kualitas perusahaan. (wawancara 5 

desember 2019). 

 

  

Komponen proses meliputi pengajaran, pelatihan, pembimbingan, 

manajemen, ekstrakulikuler, dan pengelolaan.  Berdasarkan hal di atas, dapat 
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diketahui bahwa proses manajemen pembiayaan merupakan salah satu komponen 

sistem pembiayaan yang dapat menentukan keberhasilan manajemen pembiayaan dan 

kualitas perusahaan.  Oleh karena itu untuk memperoleh kualitas perusahaan yang 

baik, diperlukan proses manajemen pembiayaan yang berkualitas pula.  Untuk 

mengetahui hal tersebut peneliti mengadakan wawancara bersama Bapak Andi 

Sebagai Retail Financing Suport di PT BNI. Syariah Cabang Kendari, berikut 

pernyataannya :  

Kualitas manajemen pembiayaan dianggap berkualitas bila berhasil mengubah 

sikap, perilaku dan keterampilan pegawai dalam hal pemanajemenan yang 

dikaitkan dengan tujuan perusahaan.  Kualitas perusahaan sebagai sistem 

selanjutnya yang bergantung pada kualitas komponen yang membentuk sistem, 

serta proses manajemen pembiayaan yang berlangsung hingga membuahkan 

hasil. (wawancara 5 dsember 2019). 

 

Kualitas manajemen pembiayaan merupakan hal pokok yang harus dibenahi 

dalam rangka peningkatan kualitas perusahaan.  Dalam hal ini pegawai BNI Syariah 

menjadi titik fokusnya.  Manajemen pembiayaan pada dasarnya merupakan kegiatan 

akademik yang berupa interaksi komunikasi antara direktur dan pegawai proses ini 

merupakan sebuah tindakan profesional yang bertumpuh pada kaidah-kaidah ilmiah.  

Untuk hal tersebut peneliti melakukan wawancara langsung bersama Ibu Asriani 

sebagai Costumer di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, berikut pernyataannya. 

Aktivitas ini merupakan kegiatan pegawai BNI Syariah dalam mengaktifkan 

proses pembiayaan dengan menggunkan berbagai metode pembiayaan.  

Manajemen pembiayaan adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan manajemen pembiayaan.   (wawancara 5 

desember 2019). 
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Berkaitan dengan manajemen pembiayaan yang berkualitas, konsep kualitas 

manajemen pembiayaan mengandung lima rujukan yaitu : kesesuaian, manajemen 

pembaiayaan, efektivitas, efesiensi dan produktivitas.  Manajemen pembiayaan yang 

berkualitas akan bermuara pada kemampuan pegawai BNI Syariah dalam proses 

manajemen pembiayaan.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti melakukan 

wawancara lansung bersama Bapak Asep sebagai Consumer Sales Head di PT. BNI 

Syariah Cabang Kendari, berikut pernyataannya: “Secara sederhana kemampuan yang 

harus dimilki oleh pegawai bank BNI Syariah yaitu kemampuan merencanakan 

manajemen pembiayaan, proses manajemen pembiayaan, serta manajemen-

manajemen pembiayaan.” (wawancara 5 desember 2019).  

  Kegiatan manajemen pembiayaan dilaksanakan dalam suasana tertentu dengan 

dukungan sarana dan prasarana manajemen pembiayaan tertentu-tertentu pula.  Oleh 

karena itu, keberhasilan kualitas manajemen pembiayaan sangat tergantung pada : 

pegawai BNI Syariah, staf, sarana manajemen pembiayaan, lingkungan organisasi, 

dan budaya organisasi.  Semua indikator tersebut harus saling mendukung dalam 

sebuah sistem kegiatan manajemen pembiayaan yang berkualitas. 

Dalam manajemen pembiayaan yang berkualitas terlibat berbagai input 

manajemen pembiayaan seperti : pegawai (kognitif, efektif, atau psikomotorik), 

bahan ajar metodologi ( bervariasi sesuai dengan kemampuan pegawai BNI Syariah), 

sarana perusahaan, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya 

lainya serta penciptaan suasana yang kondusif.  Kualitas manajemen pembiayaan 

ditentukan dengan metode, input, suasana, dan kemampuan melaksanakan 

manajemen proses pembelaran itu sendiri.  Untuk megetahui hal tersebut peneliti 
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melakukan wawancara langsung bersama Bapak Alimi sebagai Costumer Processing 

Head di PT. BNI Syariah Cabang Kendari, berikut pernyataannya: 

Manajemen pembiayaan yang berkualitas adalah manajemen pembiayaan yang 

efektif yang pada intinya adalah menyangkut kemampuan pegawai BNI Syariah 

dalam proses manajemen pembiayaan di perusahaan.  Proses manajemen 

pembiayaan yang dilakukan oleh BNI Syariah akan sangat menentukan kualitas 

hasil manajemen pembiayaan yang akan diperoleh pegawai.( wawancara 5 

desember 2019). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas manajemen 

pembiayaan adalah manajemen pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai akan 

sangat menentukan kualitas manajemen pembiayaan yang akan diperoleh pegawai.  

Indikator kualitas manajemen pembiayaan dalam penelitian ini, yakni kesesuaian, 

manajemen pembiayaan yang berkualitas juga harus mempunyai daya tarik yang 

kuat, efektivitas, efesiensi, dan produktivitas. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan manajemen 

pembiayaan sistem murabahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari.  Gangguan atau 

hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau mengurangi kemampuan 

perusahaan dalam melakukan admisntrasi.  Dari hasil penelitian, upaya yang telah 

ditempuh PT.BNI Syariah Cabang Kendari dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 

manajemen pembiayaan sistem murabahah antara lain adanya upaya yang 

berkesinambungan dari PT. BNI Syariah Cabang Kendari untuk menciptakan suasana 

yang terbuka dan rileks dengan para nasabah. 

Agar komunikasi interpersonal terjalin secara efektif maka perlu adanya 

keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan.  Selain itu upaya yang 

dilakukan adalah lebih mengutamakan untuk menerima pegawai yang mampu bekerja 
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penuh di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Kendari.  Hal ini dimaksudkan agar 

pegawai dapat penuh memberikan waktunya di PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


