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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian relevan dalam penulisan skripsi adalah penelitian 

karya orang lain yang memiliki kriteria terkait dengan tema atau 

topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Penelitian relevan 

ini dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi maka tinjauan 

kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam 

penelitian ini. Misalnya peneliti membandingkan beberapa contoh 

hasil penelitian terdahulu baik bersumber dari skripsi maupun 

jurnal.  

Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian 

terkait judul yang ingin diteliti yaitu “Penerapan prinsip 5C dalam 

pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah”. Penulis telah melakukan pengamatan penelitian 

relevan terlebih dahulu. Berikut penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Jurnal penelitian dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya 

Dewi Wahyuningsih, “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam 

Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai 

Tingkat Kesehatan Bank pada BPR Harta Swadiri Pandaan” 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)  Kesuma Negara.  

Pemberian kredit merupakan tujuan suatu bank dalam 

memberikan kredit untuk memperoleh suatu keuntungan 

maksimal dan resiko yang minimal. Analisis ini diupayakan 

untuk mengetahui kemampuan peminjam dan itikadnya untuk 

mengembalikan kredit yang diterima. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis penilaian prinsip 5C 

dalam pemberian kredit terhadap Non Performing Loan guna 

menilai tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Harta Swadiri 

Pandaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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Teknik analisis data yang digunakan adalah menganalisa 

prosedur dalam pemberian kredit, menganalisa pelaksanaan 

dalam prosedur pemberian kredit, menganalisa data pembayaran 

kredit terhadap nasabah, menganalisa pengendalian internal dan 

menganalisa penyelesaian kredit bermasalah (Rian & Dewi, 

2018:54). 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh penulis yaitu keduanya menggunakan 

prinsip 5C sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

membahas bagaimana penerapan prinsip 5C untuk 

meminimalisir pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian 

sebelumnya membahas penerapan prinsip 5C yang dilihat dari 

Non Performing Loan untuk melihat tingkat kesehatan dari 

bank. 

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Oktiana 

Subekti yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan 

Multiguna pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC 

Purwekerto” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.  

Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif 

analisis dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya 

adalah dengan observasi wawancara, dan dokumentasi yang 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C 

dalam pemberian pembiayaan multiguna di BSM KC 

Purwokerto (Subekti, 2016:2). 

Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada penelitian ini 

keduanya menggunakan prinsip 5C sebagai objek penelitian. 

Sedangkan perbedannya yaitu penelitian ini membahas tentang 

bagaimana penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir 

pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian sebelumnya 

menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan multiguna pada 

akad murabahah. 
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3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Fradita 

Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati, dan Gusti Ayu 

Purnamawati dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam 

Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan 

Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. BPR Pasar 

Umum Denpasar-Bali)” Universitas Pendidikan Ganesha.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk meminimalisir 

kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas pada PT. 

BPR pasar umum Denpasar dan kendala-kendala dalam 

penerapan prinsip 5C dan 7P dalam pemberian kredit untuk 

meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan 

profitabilitas pada PT. BPR pasar umum Denpasar. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif.. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan 

dokumen (Anggriawan et al., 2017:1). 

Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

dengan penelitian sebelumnya yakni keduanya meneliti 

penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah dan persamaan lainnya terdapat pada metode 

pengumpulan data yang dimana penelitian sebelumnya dan 

penelitian ini keduanya menggunakan metode observasi. 

Perbedaannya pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

ialah terletak pada penelitian sebelumnya  menilai tentang 

penerapan prinsip 7P dan dari penilaian prinsip 7P dan 5C ini 

selain untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah penelitian 

ini juga membahas bagaimana meningkatkan profitabilitas, dan 

apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan atau dalam 

menerapkan 5C dan 7P ini. 

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang diteliti oleh Lukman 

Santoso dan Diyan Pratiwi dengan judul “Urgensi Implementasi 

Prinsip 5C dalam Perjanjian Baku Kredit Perbankan” Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  
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Penelitian ini membahas perjanjian baku yang diterapkan 

dalam perjanjian pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian kredit yang 

dimana merupakan salah satu produk bank yang sangat banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat, dalam memenuhi kebutuhannya 

terumata yang berkaitan dengan pengembangan usahanya 

sehingga membutuhkan dana tambahan untuk usahanya agar 

lebih berkembang (Pratiwi & Santoso, 2017:57). 

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis yaitu keduanya menggunakan prinsip 

5C sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian ini adalah  penelitian sebelumnya 

membahas tentang pentingnya penerapan prinsip 5C dalam 

perjanjian baku kredit perbankan, sedangkan pada penelitian ini 

membahas tentang penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir 

pembiayaan bermasalah. 

5. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Yuniar 

Tresiana yang berjudul “Pengaruh 5C kepada Nasabah 

terhadap Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP 

Ponorogo” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel 

tidak bebas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh character, capacity, capital, collateral, 

condition secara simultan (bersama-sama) kepada nasabah 

terhadap pembayaran pembiayaan murabahah di BRI Syariah 

KCP Ponorogo dan selanjutnya menguji bagaimana pengaruh 

character, capacity, capital, collateral, condition secara parsial 

(individual) kepada nasabah terhadap pembayaran pembiayaan 

murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo dengan jumlah 

populasi 265 nasabah (Tresiana, 2019:2). 
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Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis 

dengan penelitian sebelumnya yaitu keduanya sama-sama 

meneliti prinsip 5C. Sedangkan perbedaan penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang 

penerapan prinsip 5C untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 2, sedangkan 

penelitian sebelumnya meneliti pengaruh prinsip 5C pada 

pembiayaan murabahah. 

6. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Alifian Candra 

Buana yang berjudul “Peranan Analisis 5C dalam Upaya 

Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI 

Syariah KCP Purbalingga” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Purwokerto. 

Latar belakang dalam skripsi tersebut adalah peneliti 

mengemukakan bahwa peranan analisis 5C dalam pembiayaan 

murabahah itu sangat penting, karena sebelum bank 

memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah harus 

melakukan restrukturing dan monitoring pembiayaan, layak atau 

tidaknya calon nasabah menerima pembiayaan dengan sarana 

yang digunakan untuk mencegah pembiayaan murabahah 

bermasalah (Buana, 2017:3). 

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis yaitu penelitian sebelumnya pada 

pembiayaan murabahah dan analisis 5C dalam upaya 

pencegahan pembiayaan bermasalah. Sedangkan, penelitian ini 

pada pembiayaan mikro dan prinsip 5C untuk meminimalisir 

pembiayaan bermasalah. 

7. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Lili Yuli 

Setiyani yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan Usaha 

Mikro Madya Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Banjarbegara” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN). 
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Latar belakang pada skripsi tersebut menjelaskan perbedaan 

antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan 

pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang terletak pada 

keuntungan yang diharapkan. Dalam bank konvensional 

keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank 

syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Peneliti juga 

menjelaskan perbedaan lain antara kredit yang diberikan oleh 

bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah adalah pada analisis pemberian pembiayaan beserta 

persyaratannya (Setiyani, 2015:3). 

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis yaitu persamaan terletak pada 

peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang sama-sama 

meneliti tentang pembiayaan mikro, sedangkan perbedaannya 

yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang analisis prosedur 

pembiayaan dan dilakukan di BSM KCP Banjarnegara dan 

peneliti sekarang meneliti tentang prinsip 5C pada pembiayaan 

mikro dan dilakukan di BSI KC Kendari A Silondae 2. 

8. Penelitian tugas akhir yang dilakukan oleh Novi Isfiyani dengan 

judul “Implementasi 5C Pada Pembiayaan Griya Di Bank 

Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta” Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan analisis deskriptif. Sedangkan objek penelitian ini adalah 

implementasi 5C. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 

data-data yang peneliti butuhkan untuk mengetahui bagaimana 

Bank Syariah Mandiri Kaliurang dalam menerapkan 5C pada 

pembiayaan griya (Isfiyani, 2017:2). 

Perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian sekarang yaitu perbedaanya penelitian 

sekarang pada pembiayaan mikro di bank BSI KC Kendari A 
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Silondae 2 dan penelitian sebelumnya pada pembiayaan griya 

BSM di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta, sedangkan 

persamaannya yaitu sama-sama menggunakan prinsip 5C. 

9. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Annisa 

Dwi Rahmawati dengan judul “Analisis Prinsip 5C Dalam 

Pembiayaan Multijasa Pada Akad Ijarah Di BPRS Suriyah 

Kantor Cabang Slawai” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

analisis prinsip 5C dalam pembiayaan multijasa pada akad ijarah 

di BPRS Suriyah Kantor Cabang Slawi, jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi 

(Rahmawati, 2017:8). 

Persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya 

dengan penelitian ini yaitu persamaannya keduanya menjadikan 

prinsip 5C sebagai objek penelitian, sedangkan yang menjadi 

perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu 

peneliti sebelumnya pada pembiayaan multijasa pada akad ijarah 

yang dilakukan di BPRS Suriyah KC Slawi dan penelitian ini 

pada pembiayaan mikro di BSI KC Kendari A Silondae 2. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Prinsip 5C 

Secara umum ada beberapa penilaian umum yang perlu 

perhatikan dalam memutuskan pemberian pembiayaan atau 

pencairan pembiayaan baik oleh   kreditur maupun debitur, yaitu 

yang umumnya dikenal sebagai prinsip 5C, prinsip 5C adalah 

sebagai berikut: 

1. Character (karakter) 

Character menyangkut sisi psikologis calon penerima 

pembiayaan itu sendiri, yaitu watak atau sifat yang dimilikinya. 

Seperti latar belakang keluarga, cara hidup, hobi, dan kebiasaan 

lainnya. Secara umum, tujuan memahami karakteristik tersebut 
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juga terkait dengan hal-hal seperti kejujuran nasabah dalam 

berinteraksi untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memperkuat 

data-data ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) BI (Bank Indonesia) Checking 

BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan 

yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. BI Checking dilaksanakan 

secara personal antara sesama officer bank, baik dari bank yang 

sama maupun yang berbeda, karena biasanya setiap officer bank 

memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan 

calon nasabah (Subekti, 2016:22). 

2) Trade Checking 

Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, 

pemasok dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak 

terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat 

memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama 

masalah keuangan seperti cara pembayaran. 

3) Wawancara 

Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi 

dan interview.  

 Penilaian karakter calon nasabah harus memiliki nilai dalam 

diri mereka. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur’an. Firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8):27: 

 

ن ِتُكمَْٰٰوََتُْونُ ْواَٰوالرَُّسْولَٰٰاللّ هَََٰٰتُْونُواَٰلٰٰا َمنُ ْواٰالَِّذْينَٰٰاَي َُّهايٰ  ٰتَ ْعَلُمْونََٰٰواَنْ ُتمْٰٰاَم 
-ٰ٧٢  

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 
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kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

(quran.kemenag.go.id/sura/8). 

2. Capacity (kemampuan) 

Penelitian 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 (Safitri & Hendry, 2015:41). 

Analisis terhadap capcity ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan keuangan calon nasabah dalam memnuhi 

kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu 

mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah 

dalam memnuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan 

pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting 

karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik 

kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik 

kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa 

pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai 

dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Safitri & Hendry, 

2015:41). 

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui 

kemampuan keuangan calon nasabah antara lain: 

1)  Melihat Laporan Keuangan  

Dilihat dari laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat 

diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. 

Didalam laporan keuangan arus kas secara keseluruhan dapat 

diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, 

dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan 

penggunaan dana. 

2) Memeriksa Rekening Tabungan 

Bank akan meminta slip rekening tabungan selama tiga 

bulan terakhir, kemudian dapat menganalisa sumber dana dan 

penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai 
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asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah 

menerima pembiayaan dari bank syariah (Safitri & Hendry, 

2015:41). 

3) Survey ke Lokasi Usaha Calon Nasabah 

Survey ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah 

dengan melakukan observasi langsung (Ismail, 2011:122). 

3. Capital (modal) 

Capital atau modal merupakan cerminan komposisi modal 

sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman untuk membiayai 

kelangsungan hidup perusahaan. Melihat dari banyaknya 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). Penilaian yaitu 

sebagai berikut: 

a. Modal yang dimiliki calon nasabah, diukur dengan kepemilikan 

tempat usaha (kepemilikan sendiri) 

b. Dana awal yang digunakan oleh usaha, diukur dengan jumlah 

uang muka yang dibayarkan oleh nasabah sehingga dapat 

meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan 

kemungkinan akan lancar. 

c. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kemampuan 

pendukung, diukur dari tenaga kerja atau peralatan yang 

digunakan dalam kegiatan usaha (Monulandi et al., 2016:306). 

Besar kecilnya modal ini dapat dilihat dari neraca 

perusahaan yaitu komponen ekuitas pemilik, laba ditahan, dan lain-

lain. Untuk perorangan, dapat dilihat dari daftar harta kekayaan 

yang bersangkutan setelah dikurangi utangnya. 

4. Condition Of Economy (kondisi ekonomi) 

Dalam menilai kredit hendaknya perlu juga untuk dinilai 

dari segi kondisi ekonomi calon nasabah, sosial, dan politik yang 
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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 kredit tersebut bermasalah relatif 

kecil (Saraswati, 2012:6). 

Beberapa analisis terkait kondisi perekonomian antara lain 

adalah kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah 

dijadikan pertimbangan oleh bank untuk menganalisis condition of 

economy atau kondisi perekonomian (Ismail, 2011:125).  

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain 

sebagai berikut: 

1) Kebutuhan pemasaran 

2) Daya beli masyarakat 

3) Area pasar 

4) Perubahan mode 

5) Bentuk persaingan 

6) Peran barang substitusi lainnya 

7) Teknis produksi 

8) Perkembangan teknologi 

9) Ketersediaan bahan baku 

10) Cara berjualan dengan sistem cash atau kredit (Khaerul, 

2013:238). 

5. Collateral (jaminan/agunan) 

Adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. 

Jaminan adalah sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Dalam 

hal nasabah tidak dapat membayar angsuran, bank syariah dapat 

melakukan pelelangan atas jaminan tersebut. 

Calon nasabah harus menyediakan jaminan untuk pelunasan 

kredit. Jaminan kredit akan menambah keyakinan bank bahwa 

calon nasabah dengan usaha yang dimiliki mampu melunasi kredit. 

Jaminan berupa harta benda milik calon nasabah atau pihak lain 

yang menjamin yang diikat sebagai agunan atau tanggungan (Sapti, 
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2019:6). Pertimbangan atas collateral antara lain dikenal sebagai 

MAST : 

1) Marketability 

Jaminan yang diterima oleh bank harus berupa agunan yang 

mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat 

dari waktu ke waktu. 

2) Ascertainability of value 

Jaminan yang diterima mempunyai standar harga yang lebih 

pasti. 

3) Stability of value 

Jaminan memiliki harga yang stabil, sehingga pada saat 

jaminan tersebut dijual, hasil penjualannya dapat menutupi 

kewajiban nasabah. 

4) Transferability 

Jaminan mudah diserahtangankan. (Retnaningdyah, 

2020:29). 

2.2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 

Pembiayaan Mikro 

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

a. Usaha Mikro 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro. Kriteria usaha mikro adalah : 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 
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perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha 

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha kecil 

adalah : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha 

menengah adalah : 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 

Kredit atau pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

yang selanjutnya disebut Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah 

pembiayaan atau Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Besaran 

pembiayaan UMKM ditetapkan minimal 20% yang dihitung 
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berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total 

Kredit atau Pembiayaan. 

2. Pembiayaan Mikro 

1) Pengertian Pembiayaan Mikro 

 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). 

2) Tujuan Pembiayaan Mikro 

Adapun tujuan pembiayaan mikro antara lain, sebagai berikut: 

a. Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang 

dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba 

usaha. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal perlu 

kecukupan dana. 

b. Upaya meminimalkan resiko, maksudnya usaha yang 

dilakukan guna mendapatkan laba yang maksimal, maka 

pengusaha harus bisa meminimalkan resiko yang mungkin 

timbul. Salah satu resikonya yaitu kekurangan modal usaha 

yang dapat diperoleh melalui pembiayaan. 

c. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi 

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara 

sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber 

daya modal. Apabila sumber daya alam dan sumber daya 

manusia ada dan sumber daya modal tidak ada maka dapat 

dipastikan bahwa pembiayaan dibutuhkan (Murcitaningrum, 

2019:3). 

3) Unsur-unsur Pembiayaan Mikro 

Pada dasarnya pemberian pembiayaan didasarkan atas 

kepercayaan. Pemberian pembiayaan merupakan pemberian 

kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-
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benar ada dan diyakini bahwa dapat dikembalikan oleh 

penerima pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati. Berdasarkan hal-hal tersebut unsur-unsur dari 

pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul mal) 

dan penerima pembiayaan (mudharib) 

b. Adanya kepercayaan shahibul mal kepada mudharib yang 

didasarkan pada prestasi dan potensi mudharib 

c. Adanya persetujuan, seperti kesepakatan pihak shahibul mal 

dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib 

kepada shahibul mal 

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul mal 

kepada mudharib 

e. Adanya unsur waktu 

f. Adanya unsur resiko, baik dipihak shahibul mal maupun 

pihak mudharib (Murcitaningrum, 2019:4). 

4) Fungsi Pembiayaan Mikro 

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari 

keuntungan dan meramaikan bisnis di Indonesia, tetapi juga 

untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang 

menerapkan system bagi hasil yang tidak memberatkan 

peminjam 

b. Membantu kaum dhafa yang tidak tersentuh oleh bank 

konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan oleh bank konvensional 

c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu 

dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui 

pendanaan untuk usaha yang dimiliki (Murcitaningrum, 

2019:5). 
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2.2.3 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). 

Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi 

menjadi lima kategori yaitu: 

1. Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai 

dengan kesepakatan. 

2. Dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat tunggakan yang 

belum melampaui 90 hari. 

3. Kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok 

dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari. 

4. Diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah 

melampaui 180 hari. 

5. Kredit macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok 

dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Kalsum, U, 

2017:59). 

Berdasarkan penilaian kualitas pembiayaan maka dapat diakatakan 

bahwa kolektibilitas 3,4 dan 5 termasuk dalam pembiayaan 

bermasalah yang biasa disebut dengan NPF (Non Performing 

Financing). 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan 

oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, 

penyebabnya dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor yang ada didalam perbankan sendiri dan faktor 

utama yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan 

keuangan perbankan yang timbul karena faktor manajerial dapat 

diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan 

penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan 
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piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada 

aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen 

perbankan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-

perubahan teknologi dan lain sebagainya (Vanni, 2017:309). 
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2.3 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 : 
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