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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic 

Banking atau interest Free Banking merupakan suatu sistem 

perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak 

menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan 

ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar). Bank syariah merupakan 

lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang 

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha 

dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. 

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat 

Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri tahun 1992 yang 

diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta 

dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha muslim. 

Keberadaan perbankan syariah mulai berkembang pesat setelah 

adanya Paket Deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya 

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang direvisi dengan UU 

No. 10 tahun 1998. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 10 tahun 1998 

tersebut. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga 

mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan 

syariah (Muhammad, 2004:4). 

Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah 

lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya 

dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. atau 

dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha  

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). 

Pembiayaan secara luas berarti “financing atau pembelanjaan 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang 

lain”. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk 

mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, 

seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005:260). 
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Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip 

syariah. Penyaluran dana belum bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik  dana kepada pengguna 

dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana dalam 

bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, 

sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang 

telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:105). 

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam 

menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Pelaksanaan 

pembiayaan dalam bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan 

aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan 

kepada debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat 

Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi 

pihak bank syariah maupun nasabah bank syariah. 

Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan terbesar dalam 

perbankan.Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan 

dengan sebaik-baiknya.Dari pengelolaan aktifitas pembiayaan bank 

syariah menerapkan beberapa sistem.Salah satunya adalah sistem bagi 

hasil. Pendapatan bagi hasil akan diperoleh dari setiap angsuran 

pengembalian pembiayaan yang dibayar oleh debitur dalam jangka 

waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Jasa pembiayaan 

yang diberikan oleh bank syariah merupakan salah satu sumber 

pendapatan dan keuntungan bank. 

Pengertian pembiayaan berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 

Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan  pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil” (Djamil, 2012:64-65). 

Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono merupakan 

salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan pada 

masyarakat terutama membantu pembiayaan kepada masyarakat 

ekonomi menengah ke bawah dengan menggunakan prinsip-prinsip 
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syariah. Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono hadir 

untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

permodalan.  

Bank harus selalu waspada dan berhati-hati dalam pemberian 

pembiayaan maka akan berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Maka pihak bank perlu melakukan penyelamatan pembiayaan 

bermasalah, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian, 

penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan 

berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena 

musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja 

lalai untuk membayar. Untuk pembiayaan yang mengalami kemacetan 

sebaikanya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami 

kerugian. Namun bila tidak dimungkinkan melakukan penyelamatan 

maka langkah yang ditempuh selanjutnya proses penyelesaian, dapat 

melalui Arbitrase, pengadilan maupun badan hukum terkait dengan 

penyelesaian pembiayaan.   

Menurut Muhammad (2005) penanganan pembiayaan 

bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam 

proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap tindakan pembiayaan 

yang dilakukan pasti memiliki potensi pembiayaan 

bermasalah.Sehingga, jika ditemukan gejala dini pembiayaan 

bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang 

tepat sebelum masalah menjadi semakin besar. 

Kinerja pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono di tahun 2019 memiliki90.5% untuk 

pembiayaan yang lancar dan 4.45% yang macet. Sedangkan di tahun 

2020 memiliki 93.8% untuk pembiayaan yang lancar dan 4.49% yang 

macet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 sampai 

2020 mengalami peningkatan untuk pembiayaan macet.Berdasarkan 

fenomena yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

mendalam mengenai “ANALISIS POTENSI PEMBIAYAAN 

BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus 

Pada Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono)”  

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diatas dapat didentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono. 

2. Faktor-faktor pembiayaan berpotensi bermasalah di Bank 

Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono.  

3. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank 

Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan 

beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono? 

2. Faktor-faktor pembiayaan berpotensi bermasalah di Bank 

Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono? 

3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di 

Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari MT Haryono. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pembiayaan berpotensi 

bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT 

Haryono. 

3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT 

Haryono. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang 

memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya dapat memberikan 

penjelasan yang lebih rinci dan objektif tentang potensi pembiayaan 

bermasalah pada perbankan syariah. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-
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masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai masalah perbankan khususnya 

pembiayaan bermasalah yang telah terjadi dan juga untuk menambah 

sumber pustaka yang telah ada. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

tambahan untuk membantu menetapkan pilihan yang tepat. 

 

1. 6 Definisi Operasional 

1. Analisis merupakan sebuah penjabaran setelah pengkajian 

yang sebaik-baiknya, dan pemecahan persoalan yang dimulai 

dengan dugaan akan kebenarannya. 

2. Potensi adalah sesuatu hal yang dapat di jadikan sebagai 

bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha 

yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui 

tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya. Potensi dapat 

juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita. 

3. Pembiayaan bermasalah ialah keadaan nasabah atau debitur 

tidak mampu membayar dari harga yang disepakati dan tidak 

menepati jadwal pembayaran angsuran  yang telah disepakati. 

4. Perbankan syariah atau bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


