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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Terdapat dua jenis praktik perbankan di Indonesia jika 

dilihat dari prinsipnya, yaitu bank syariah dan bank konvensional. 

Bank dikenal sebagai agen of trust dan sebagai Financing 

intermediary yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian dana tersebut 

dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan 

dalam perbankan syariah disebut dengan pembiayaan.   

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang  

direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun suatu lembaga. 

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Ilyas, 

2015:186). 

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan harus merasa 

yakin bahwa dana yang telah disalurkan akan kembali, namun hal 

tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan tidak akan luput 

dari resiko pembiayaan. Dana yang telah disalurkan atau 

diinvestasikan oleh bank syariah selalu terdapat resiko dana yang 

tidak kembali, atau yang disebut dengan istilah pembiayaan 

bermasalah (Non Performing Financing) (Turmudi, 2016:101). 

Banyak jenis fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh 

perbankan syariah, salah satunya yaitu itu ada pembiayaan usaha 

mikro. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada pelaku usaha yang memiliki kriteria usaha mikro (Bank 

Indonesia, 2012:5). 

Langkah awal yang dilakukan oleh bank syariah untuk 

meminimalisir resiko pembiayaan adalah dengan cara melakukan 

analisis kelayakan pembiayaan bagi calon nasabah dengan 

menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari character merupakan 

sifat atau watak, capacity yaitu kemampuan, capital adalah modal, 



2 |  P E N D A H U L U A N

 

condition of economy merupakan kondisi ekonomi atau faktor 

eksternal, dan collateral yaitu agunan atau jaminan, karena 

sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan kepada calon 

nasabah, bank harus yakin bahwa pembiayaan yang telah 

disalurkan akan kembali. Keyakinan ini diperoleh dari hasil analisis 

beberapa aspek penilaian (Kasmir, 2014:94). 

Berbagai aspek mengenai kondisi calon nasabah dibahas 

dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan. 

Pembahasan ini pada dasarnya untuk mengkaji apakah usaha 

permohonan pembiayaan memenuhi prinsip atau aspek yang 

ditentukan atau tidak (Khaerul, 2013:223). 

Prinsip 5C merupakan salah satu analisis yang diterapkan 

pada perbankan syariah dalam menilai usaha nasabah mikro apakah 

suatu usaha layak diberikan pembiayaan atau tidak. 5C terdiri dari 

character meupakan sifat atau watak, capacity yaitu kemampuan, 

capital adalah modal, condition of economy adalah kondisi 

ekonomi atau faktor eksternal, dan collateral yakni agunan atau 

jaminan (Kasmir, 2014:95). 

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh BSI KC Kendari A 

Silondae 2 adalah pembiayaan mikro, yang dimana pembiayaan 

mikro adalah pembiayaan yang digunakan untuk tujuan produktif 

seperti investasi atau pengembangan usaha. Transaksi pembiayaan 

mikro menggunakan dua panduan akad, yaitu  akad murabahah bil 

wakalah. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 

Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang 

kepada yang lain dalam barang yang diwakilkan. Jadi murabahah 

bil wakalah berarti bank memberi kuasa kepada nasabah untuk 

mewakilkan dalam pembelian barang yang sudah disepakati 

bersama spesifikasinya. Pembiayaan jenis ini memfasilitasi para 

pengusaha menengah ke bawah dalam bidang modal kerja dan juga 

investasi. 
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Pembiayaan mikro juga disebut dengan bisnis maintance 

atau bisnis monitoring. Pembiayaan yang dimana bank selalu 

melakukan pengawasan sampai angsuran pembiayaan tersebut 

selesai. Pembiayaan mikro tidak hanya melakukan  jual beli saja, 

bank akan tetap melakukan monitoring secara berkala setelah bank 

mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah. Dengan adanya 

monitoring, perkembangan usaha nasabah dapat diketahui oleh 

pihak bank, apakah usaha nasabah mengalami kendala atau 

berjalan lancar. Apabila nasabah mengalami pembiayaan 

bermasalah, pihak bank mempunyai kewajiban untuk mencarikan 

solusi terkait masalah yang dialami oleh usaha nasabah. Karena, 

apabila pembiayaan bermasalah terus menerus dibiarkan maka 

akan berdampak besar bagi kesehatan bank syariah (Nafingah, 

2018:6). 

BSI KC Kendari A Silondae 2 menggunakan prinsip 5C 

untuk menilai nasabah pembiayaan mikro. 5C terdiri dari 

character, capacity, capital, condition of economy dan collateral. 

Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan dapat menurunkan 

tingkat non-performing Financing (NPF) atau pembiayaan 

bermasalah yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja 

keuangan BSI KC Kendari A Silondae 2. Dalam tiga tahun 

terakhir, terhitung mulai tahun 2016-2018 Non Performing 

Financing di Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang 

per 31 Desember. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 NPF Bank Syariah Indonesia 

Per 31 Desember 2016-2018 

Tahun Tingkat Non Performing 

Financing (NPF) 

2016 3,19% 

2017 4,75% 

2018 4,99% 
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 (Sumber: Website Bank Syariah Indonesia) 

 Berdasarkan pada tabel diatas bahwa Non Performing 

Financing dari tahun 2016 sampai tahun 2017 Non Performing 

Financing mengalami peningkatan sebesar 1,56%. Akan tetapi dari 

tahun 2017 sampai tahun 2018 tetap mengalami peningkatan 

sebesar 0,24% lagi. Dengan melihat angka NPF dapat diketahui 

bahwa hanya sebagian pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah 

Indonesia yang dikatakan bermasalah atau Non Performing 

Financing . Namun perlu kita ketahui bahwa Peraturan Bank 

Indonesia No. 13/3/PBI/2011 dimana Non Performing Financing 

suatu bank menurut Bank Indonesia adalah 5%, apabila lebih dari 

5% maka penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Hal 

ini bisa terjadi karena pihak bank kurang teliti dalam menganalisa 

nasabahnya.  

 Perlu diketahui bahwa tingginya NPF (Non Performing 

Financing) dapat terjadi karena analisis pembiayaan belum 

dilakukan secara optimal. Beberapa hal yang terlewatkan atau yang 

tidak diimplementasikan dalam analisis menggunakan prinsip 5C 

dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yang memungkinkan 

Non Performing Financing akan meningkat, dan analisis 5C inilah 

yang menilai kualitas dari permohonan pembiayaan yang diajukan, 

sehingga dapat mengurangi timbulnya resiko pembiayaan. 

 Menurut pemaparan Bapak Abd Aziz Novianto pembiayaan 

bermasalah diakibatkan beberapa aspek, yakni kesalahan pihak 

bank menganalisis faktor ekonomi, faktor rumah tangga dan faktor 

kesehatan nasabah. Yang pertama dikarenakan pihak bank salah 

menganalisis calon nasabahnya, biasanya hal ini akan berdampak 

pada kemampuan bayar nasabah terhadap angsuran pinjamannya 

(Wawancara Bapak Aziz selaku M3, 16 Agustus 2021). 

 Laporan keuangan atau besaran keuntungan laba rugi 

biasanya menjadi pemicu terjadinya kecurangan pada fasilitas 

pembiayaan usaha mikro. Hal itu disebabkan karena biasanya 

usaha mikro tidak memiliki laporan keuangan yang jelas sehingga 
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hanya bisa diperkirakan. Kecurangan tersebut diketahui saat 

fasilitas pembiayaan telah diberikan dan biasanya diketahui setelah 

nasabah mulai bermasalah dengan cicilannya. 

 Menurut penjelasan Bapak Salim selaku Micro staff di BSI 

KC Kendari Abdul Silondae 2, sebelum melakukan pembiayaan 

pihak micro staff akan melakukan analisa terhadap calon nasabah, 

pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilakukan dalam 

beberapa tahapan yaitu melakukan permohonan pembiayaan calon 

nasabah, kemudian melakukan analisa pembiayaan, pengambilan 

keputusan pembiayaan, tahap pencairan, kemudian tahap 

monitoring dari pihak micro staff kepada nasabah yang telah 

menerima pencairan dana. Monitoring atau pengawasan terhadap 

pembiayaan usaha mikro dalam modal kerja setelah pencairan 

biasanya berupa pengecekan nota-nota penjualan dan pembelian 

barang dagangan. 

Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilalui, maka 

tahapan pemberian pembiayaan yang paling penting adalah tahap 

penilaian atau analisis pembiayaan. Karena pada tahap ini calon 

nasabah akan dinilai oleh pihak bank apakah layak untuk 

mendapatkan pembiayaan atau tidak. Penilaian calon nasabah 

biasanya dilakukan berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, 

Capital, Condition of Economy Dan Collateral) atau 7P 

(Personality,Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, 

Protection), (Wawancara kepada Bapak Salim selaku Micro Staff, 

16 Agustus 2021).  

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan 

prinsip 5C pada pembiayaan di perbankan syariah khususnya 

pembiayaan mikro di BSI KC Kendari A Silondae 2. Maka dari itu, 

penulis menarik kesimpulan mengambil judul “Penerapan Prinsip 

5C Pada Pembiayaan Mikro Bank Syariah Indonesia (Studi 

Kasus BSI KC Kendari A Silondae 2”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari inti bahasan dan 

lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis, 

maka diperlukannya pembatasan masalah dari permasalahan. 

Permasalahan ini difokuskan pada penerapan prinsip 5C dalam 

pembiayaan mikro di BSI KC Kendari A Silondae 2. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari A Silondae 2? 

2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian 

pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari A 

Silondae 2? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada BSI KC Kendari 

A Silondae 2. 

2. Bagaimana Penerapan prinsip 5c dalam pemberian 

pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah di BSI KC Kendari A Silondae 2. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yaitu peneliti dan para pembaca dapat 

menambah wawasan dan juga pengetahuan di bidang penilaian 

nasabah dengan menggunakan prinsip 5C dalam pemberian 

pembiayaan di bank syariah, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

untuk melakukan penelitian sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 
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Dapat menambah wawasan tentang bagaimana penerapan 

prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di bank syariah. 

2) Bagi BSI KC Kendari A Silondae 2  

Sebagai acuan dan evaluasi bagi pihak bank dalam menilai 

kelayakan nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan 

penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-

istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis 

akan menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Prinsip 5C 

a. Character (karakter) 

Character menyangkut sisi psikologis calon penerima kredit 

itu sendiri, yaitu karakter atau sifat yang dimilikinya. Seperti latar 

belakang keluarga, cara hidup yang dijalani, hobi, dan kebiasaan-

kebiasaan lainnya. tujuan karakter dalam penelitian ini yaitu 

sebagai penilaian dari pihak BSI KC Kendari A Silondae 2 kepada 

calon nasabah sebelum pelaksanaan pembiayaan mikro. 

b. Capacity (kemampuan) 

Capacity yaitu kemampuan calon nasabah pembiayaan 

dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah 

pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang diberikan 

pembiayaan dikelola oleh orang-orang yang tepat (Sapti, 2019:5). 

Calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan mikro di 

BSI KC Kendari A Silondae 2 terlebih dahulu akan dilihat agunan 

atau jaminannya karena dari hal tersebut pihak bank dapat 

diketahui kemampuannya dalam pengembalian pembiayaan, 

tujuannya agar pembayaran pembiayaan yang dilaksanakan 

berjalan dengan lancar sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Capital (modal) 

Capital adalah cerminan komposisi modal sendiri 

dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai 
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kelangsungan hidup perusahaan. Dilihat dari jumlah modal yang 

dimiliki calon nasabah atau melihat seberapa banyak modal yang 

ditanamkan oleh calon nasabah dalam usahanya, bank akan menilai 

modal calon nasabah. Semakin banyak modal yang ditanamkan, 

calon nasabah akan dipandang lebih serius dalam menjalankan 

usahanya (Lailiyah, 2014:224). 

Pihak BSI KC Kendari A Silondae 2 harus meneliti modal 

calon nasabah terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan 

karena dari besarnya modal ataupun strukturnya. Hal ini dapat 

dilihat dari laporan keuangan calon nasabah, tidak hanya itu capital 

juga harus dilihat darimana modal yang ada saat ini. 

d. Condition Of Economy (kondisi ekonomi) 

Yaitu kondisi ekonomi calon nasabah, sosial, dan politik 

yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. 

Penilaian kondisi ekonomi calon nasabah atau kemungkinan bidang 

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki kemungkinan 

yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah 

relatif kecil (Saraswati, 2012:6). 

Pembiayaan yang diberikan juga harus melihat dari segi 

kondisi ekonomi calon nasabah, karena dapat berdampak pada 

prospek usaha calon nasabah. Misalnya terjadi gejolak ekonomi di 

tahun yang lalu, menyebabkan nilai tukar rupiah rendah sehingga 

dapat mempeengaruhi kondisi usaha calon nasabah kedepannya, 

hal ini menyebabkan pihak BSI KC Kendari A Silondae 2 perlu 

mempertimbangkan dalam memberikan pembiayaan. 

e. Collateral (jaminan/agunan) 

Merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. 

Jaminan adalah sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Dalam 

hal ini nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka bank syariah 

dapat melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut. Calon 

nasabah harus menyediakan jaminan untuk pelunasan pembiayaan. 

2. Pembiayaan Mikro 
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Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada pelaku usaha yang memiliki kriteria usaha mikro. Dilihat 

dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen 

pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya 

meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro 

mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki 

oleh usaha non mikro (Fatimah, 2016:48). 

3. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah 

dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh 

sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui 

batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati (Turmudi, 

2016:100). 

Pembiayaan bermasalah ada pembiayaan yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor yang bersifat internal dan 

atau karena faktor eksternal berupa debitur dengan sengaja tidak 

melakukan pembayaran angsuran, adanya unsur ketidak sengajaan 

seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian 

Negara sehingga inflasi tinggi (Turmudi, 2016:101). 

Tujuan jaminan atau agunan dalam penelitian ini adalah 

sebagai keyakinan pihak BSI KC Kendari A Silondae 2 dalam 

keputusan pemberian pembiayaan, karena biasanya setiap 

pembiayaan akan mengandung resiko kemacetan dalam pelunasan. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah 

dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi operasional dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang 

relevan, landasan teori mengenai ( prinsip 5C (character, 

capacity, capital, condition of economy dan collateral), 

usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) dan 

pembiayaan bermasalah ), dan kerangka pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik 

pemeriksaan keabsahan data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Bank Syariah 

Indonesia ( sejarah bank syariah Indonesia, visi dan misi 

Bank Syariah Indonesia, nilai-nilai Bank Syariah Indonesia, 

produk-produk Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi 

BSI KC Kendari A Silondae 2 ), Hasil Penelitian mengenai 

( pembiayaan bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 

2 dan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan 

mikro untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di BSI 

KC Kendari A Silondae 2 ), dan Pembahasan Hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai temuan studi berupa 

kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran 

dari hasil kesimpulan tersebut serta bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


