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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1. Lilis Nur Jannah “Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Pada Produk Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari” 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) 

faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada 

paroduk Griya ib Hasanah, 2) strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada produk Griya ib Hasanah di BNI Syariah Cabang 

Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di BNI Syariah Cabang 

Kendari. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, 

studi pustaka agar memperoleh sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data. Sedangkan teknis analisis data yang 

digunaakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (data 

reduction), penyajian data (datadisplay), condicion/vericaton. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, berupa data-data tertulis atau lisan 

dari nasabah produk Griya ib Hasanah dan SME Financing Head 

BNI Syariah Cabang Kendari tentang strategi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah pada produk Griya ib Hasanah. Dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pembiayaan bermasalah 

pada produk Griya ib Hasanah di BNI Cabang Kendari adalah 

kemampaun membayar menurun, bangkrut, pemutusan hubungan 

kerja, nasabah melarikan diri, peraturan pemerintah. Adapun 

strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Griya 

ib Hasanah di BNI Cabang Kendari adalah dengan menggunakan 

dua tahap pendekatan, 1) stay strategi dengan melakukan R3 

Reschedulling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratn 

ulang), restrukturing (penataan ulang). 2) exii strategy dengan 

melakukan litidigasi. Adapun persamaan dalam penelitian ini 

sama-samamenggunakan metode penelitian observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 

meneliti potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis 

sebelumnya terkhusus pada strategi penyelesaian pembiayaan 
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bermasalah pada produk Griya ib Hasanah (Lilis Nur Jannah, 

2020). 

2. Riska Meisari “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

(Non Performing  Financing) di BRI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu (KCP) Metro” 2017. Jenis penelitian ini adalah field 

research. Alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif. Manfaat penelitian ini yaitu untuk 

memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktik perbankan 

khususnya berkaitan dengan pembiayaan oleh Accounting Officer. 

Dari hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan 

dari penerapan atau penggunaan strategi penanganan terhadap  

pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada Bank BRI Syariah 

KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu melakuan 

komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait 

pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali waktu 

angsuran, kemudian strategi 5C sudah diterapkan sesuai dengan 

teori yang ada hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan 

bermasalah agar bank mencapai tujuan perusahaan. Adapun 

persamaan dari penelitian ini yang peneliti lakukan adalah sama-

sama mengunakan metode penelitian wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 

terdapat pada tempat lokasi penelitian juga objek penelitian yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang 

akan saya teliti berfokus pada potensi pembiayaan bermasalah 

pada Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono (Meisari, 

2017).  

3. Surniyati “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi 

Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)” 2019. Dalam 

melakukan penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam proses 

penelitian dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Sehingga data yang dikumpulkan 

benar-benar akuratsesuai dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitain 

kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari 

sudut pandang partisipasi serta penilaian kualitatif ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 
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lisan dari sumber yang diwawancarai dan bisa juga dari orang-

orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun persamaan dari 

penelitian ini yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

mengunakan metode penelitian wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis hanya meneliti 

potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis tidak terkhusus 

pada strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah (Surniyati, 

2019). 

4. Adinda Meirizka “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang” 

2018. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, 

teknikpengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi, data penelitian ini menggunakan sumber data primer 

yang diperoleh dari pihak PT. Bank BNI Syariah KC Tanjung 

Karang dengan cara wawancara, serta data sekunder yang 

diperoleh dari penunjang-penunjang yaitu data diperoleh dari 

buku-buku, internet dan kepustakaan lainnya. Hasil dari kegiatan 

penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

menunjukkan bagaimana cara mengatasi atau strategi apa yang 

dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang 

untuk menangani resiko yang timbul akibat adanya pembiayaan 

macet atau bermasalah dengan tahapan non litigasi dan litagasi 

yang dianggap efektif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 

tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-

samamenggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis 

hanya meneliti potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis 

tidak terkhusus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah 

(Meirizka, 2018). 

5. Putri Yunia Pratiwi, “Analisis Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah di BNI Syariah Kantor Cabang 

Surakarta”2019.Penelitian yang dilakukan oleh Putri Yunia 

Pratiwi merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder didapatkan 

dengan cara mengumpulkan berkas tertulis yang berkaitan 

berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode deduktif.Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di BNI 

Syariah Kantor Cabang Surakarta dengan cara mengingatkan 

nasabah, mendatangi kediaman nasabah untuk musyawarah, 

pemberian surat peringan I, II, III, penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan 

kembali (restructuring), dan eksekusi jaminan.Persamaan dalam 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah. 

Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian terdahulu dan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari MT Haryono (Pratiwi, 2019). 

Berdasarkan penjabaran mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dan penelitian yang sekarang maka 

disimpulkan bahwa masing-masing penelitian mempunyai titik fokus 

dan lokasi penelitian yang berbeda terkecuali penelitian oleh Lilis Nur 

Jannah terdapat lokasi yang sama dengan penelitian yang saya 

lakukan.   

 

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Teori Perbankan Syariah 

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan 

penting dalam perekonomian suatu negara.Semakin berkembang 

industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 

tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2009:24) 

Peran bank sebagai lembaga yang bertujuan mendukung 

pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini diwujudkan dalam bentuk 

pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Keuntungan 

dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan kedalam berbagai 

usaha akan dibagikan kepada nasabah. jumlah keuntungan yang 

dibagikan bersifat fluktuatif yaitu berdasarkan perkembangan 
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keuangan perusahaan yang artinya semakin besar keuntungan yang 

dicapai, maka semakin besar bagi hasil yang akan diperoleh, baik bagi 

nasabah maupun bagi bank syariah (Rohansyah, Dkk. 2021:124).    

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.Penyaluran 

pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh 

karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan 

dengan  perkembangan perbankan syariah yang relative baru di 

Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan 

karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, 

dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri (Ikatan 

Bankir Indonesia, 2015:2). 

 

2. Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai 

berikut (Sudarsono, 2003:45): 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara 

Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan,  

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan 

jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak 

terjadi kesengajaan yang amat besar antara pemilik modal dengan 

pihak yang membutuhkan dana. 

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, 

yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju 

terciptanya kemandirian usaha. 

d. Upaya bank syariah menuntaskan kemiskinan berupa pembinaan 

nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha 

yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, 

pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, 

program pengembangan modal kerja dan program pengembangan 

usaha bersama. 

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non 

syariah. 
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3. Produk Operasional Bank Syariah 

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (Muhammad, 2005:88-

103): 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Prinsip wadi’ah, dimana bertindak sebagai pihak yang 

meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. 

2) Prinsip mudharabah adalah bahwa deposan atau penyimpan 

bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. 

Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad 

jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank 

bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. 

b. Produk Penyaluran Dana  

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan 

dengan tiga model, yaitu: 

1) Prinsip jual beli (Tijaroh), mekanisme jual beli adalah upaya yang 

dilakukan untuk transfer of property dan tingkat keuntungan bank 

ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual 

beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai 

berikut: 

a) Murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual dan 

nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan 

pembayaran dilakukan secara tangguh. 

b) Salam adalah akad jual beli barang dengan pengiriman di 

kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh 

pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat 

tertentu.  

c) Istishna’, akad jual beli seperti akad salam namun 

pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali 

pembayaran. Istishna’ diterapkan pada pembiayaan 

manufaktur dan konstruksi. 

2) Prinsip sewa (Ijarah), transaksi ijarah dilandasi adanya 

pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama 

dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek 

transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya barang, maka 

pada ijarah obyek transaksinya jasa. 
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3) Prinsip bagi hasil (Syirkah), prinsip bagi hasil untuk produk 

pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola 

sebagai berikut: 

a) Musyarakah, akad musyarakah merupakan akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan dibagi berasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah merupakan 

akad kerjasama di antara para pemilik modal yang 

mencampurkan modalnya dengan tujuan mencari keuntungan. 

b) Mudharabah, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha 

antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan 

kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil 

menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi 

kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali 

disebabkan oleh pengelola dana. 

c. Produk Jasa 

1) Alih utang piutang (al-Hiwalah), dalam praktik perbankan, 

fasilitas al-Hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu 

supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan 

piutang. 

2) Gadai (Rahn), digunakan untuk memberikan jaminan 

pembiayaan kembali kepada bank dalam memberikan 

pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi 

kriteria, diantaranya milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat 

dan nilainya ditentukan berdasarkan riil pasar serta dapat 

dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. 

3) Pinjaman kebaikan (al-Qardh), digunakan untuk membantu 

keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk 

ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan 

sosial. Dana qardh  yang diberikan kepada nasabah diperoleh 

dari dana zakat, infak dan shodaqah. 

4) Pemberian kuasa (Wakalah), nasabah memberi kuasa kepada 

bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa 

tertentu, seperti jasa transfer. 
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5) Bank garansi (Kafalah), digunakan untuk menjain pembayaran 

suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat 

mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana 

untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank syariah dapat pula 

menerima dana tersebut dengan wadi’ah. Bank mendapatkan 

ganti biaya atas jasa yang diberikan.   

 

2.2.2 Teori Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut UU NO. 7 Tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan 

uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan 

atau bagi hasil. 

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992 tentang 

Pebankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun 

mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah 

itu, yaitu pertama kata “kredit” istilah yang digunakan pada bank 

konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata 

“pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah istilah yang digunakan 

pada bank syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung 

kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam 

menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah (Lestari, 2015:82-83). 

Pengertian pembiayaan secara umum penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat 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 (Kasmir, 

2007:96).  

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat 

bagi bank sendiri, debitur/nasabah dan pemerintah. Manfaat 

pembiayaan yang bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan 

atau bagi hasil sesuai akan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank 

syariah dengan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan 
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pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank 

dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur diberbagai 

sector usaha (Mongkito, Dkk. 2021:94). 

 

2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

a. Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan 

pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan. 

b. Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank 

syariah. 

c. Kepercayaan, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 

yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi 

kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai jangka 

waktu tertentu yang diperjanjikan.  

d. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

e. Risiko, setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank 

syariah selalumengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko 

pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul 

karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

f. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh 

nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah 

diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara 

lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka 

pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan 

hungga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang 

diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 

3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali 

pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. 

g. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan oleh 

bank syaraih, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai 

dengan akad yang telah disepakati  antara bank dan nasabah. 

 

3. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan 
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pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa 

pembiayaan bertujuan: 

a. Membuka lapangan kerja baru artinya, dengan dibukanya sektor-

sektor usaha melalui penambahan dan pembiayaan, maka sektor 

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja; 

b. Tersedianya dana bagi peningkatkan usaha, artinya untuk 

perkembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak 

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, 

sehingga dapat digulirkan; 

c. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha 

produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. 

d. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi; dan, 

e. Meningkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya 

produknya. 

Adapun secara mikro, pembiayaan bertuuan untuk: 

a. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi 

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber 

daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 

Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan 

sumber daya, modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan 

pembiayaan, dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat 

meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. 

b. Upaya memaksimalkan laba, artinya usaha yang dibuka 

memilikitujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk 

dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan 

dengan dana yang cukup. 

c. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul, resiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 

pembiayaan. 
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d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat 

ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang 

kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka 

mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan danadari pihak 

kelebihan kepada pihk yang kekurangan dana. 

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling 

berkaitan dari pembiayaan, yakni: 

a. Profitability yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari 

pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang 

diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 

b. Safety yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan 

harus benar-benar tercapai tanpa hambatan. 

 

4. Jenis-Jenis Pembiayaan 

Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu : 

1. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun 

investasi (Antonio, 2001). Pengertian pembiayaan menurut veithzal 

Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya yang berjudul Islamic 

Banking adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumplan 

bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan 

barang-barang yang sudah jadi (Arifin V. R., 2010). 

2. Pembiayaan Konsumtif  

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001). Sedangkan Veithzal 

Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya yang berjudul Islamic 

Banking menyebutkan bahwa “pembiayaan konsumtif adalah 

pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau 

kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi (Arifin 

V. R., 2010). 

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan 

menurut beberapa aspek di antaranya adalah : 
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a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan 

1) Pembiayaan modal kerja syariah 

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal 

Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.Jangka waktu 

pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan.Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas 

dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara 

keseluruhan. 

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor 

ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat 

Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku serta yang dinyatakaan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian 

fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/calon debitur dengan 

tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan 

Bank (Karim, 2013:234). 

2) Pembiayaan investasi syariah 

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk 

memperoleh imbalan/manfaat atau keuntungan dikemudian hari 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan 

dalam bentuk financial atau uang. 

b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah 

lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial 

dibandingkan dengan keuntungan finansialnya. 

c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari 

Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat 

hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada 

Bank. 

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya 

1) Pembiayaan jangka pendek 

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal 

satu tahun.Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh Bank 

Syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai 
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siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan 

dengan kemampuan nasabah. 

2) Pembiayaan Jangka menengah 

Diberikan dalam jangka waktu antara satu tahun hingga 3 

tahun.Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan 

modal kerja, investasi dan konsumsi. 

3) Pembiayaan jangka panjang 

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun, 

pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan 

investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, 

pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta 

pembiayan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk 

pembelian rumah. 

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 

1) Sektor industri  

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak 

dalamsektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari 

bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah satu barang menjadi 

barang lain yang memiliki faedah tinggi. Beberapa contoh sektor 

industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, dan kimia, 

tekstil. 

2) Sektor perdagangan 

Pembiayaan ini di berikan kepada pengusaha yang bergerak 

dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan 

besar.Pembiayaan ini di berikan dengan tujuan untuk memperluas 

usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk 

memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. 

3) Sektor pertanian, perikanan dan perkebunan 

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil 

pertanian, perkebunan, dan peternakan serta perikanan. 

4) Sektor jasa 

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang 

dapat di berikan pembiayaan oleh bank antara lain: 

a) Jasa pendidikan, pada kurun waktu beberapa tahun ini, jasa 

pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis 

usaha ini mudah di estimasikan pendapatannya. 
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b) Jasa rumah sakit, bank dapat memberikan pembiayaan kepada 

rumah sakit apabila agunan yang di berikan tidak memiliki banyak 

resiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual 

agunan ini sebagai sumber pelunasan hutang. 

c) Jasa angkutan, pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, 

misalnya pembiayaan kepada pengusa taksi, bus, angkutan darat, 

laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang di 

berikan untuk biro perjalanan,pergudangan, komunikasi, dan 

lainnya. 

d) Jasa lainnya, pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, 

misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, 

dan akuntan. 

5) Sektor perumahan 

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha 

yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.Pada umumnya di 

berikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk 

pembangunan perumahan.Cara pembayaran kembali yaitu di potong 

dari rumah yang telah terjual. 

d. Pembiayaan di liihat dari segi jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan 

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan 

yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.Agunan atau 

jaminan dapat di golongkan menjadi jaminan perorangan, benda 

berwujud, dan benda tidak berwujud. 

2) Pembiayaan tampa jaminan 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabahtanpa didukung 

adanya jaminan.Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar 

kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena 

tidak ada pengaman yang di miliki oleh bank syariah apabila nasabah 

one prestasi dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet 

maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat di gunakan 

untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber 

pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat di 

jual. 

e. Pembiayaan di lihat dari jumlahnya 

1) Pembiayaan retail 
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Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau 

pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.Jumlah pembiayaan yang 

dapat diberikan hingga RP. 350.000.000. Pembiayaan ini dapat 

diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan 

modal kerja. 

2) Pembiayaan menengah 

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level 

menengah dengan batasan antara Rp.350.000.000 hingga 

RP.5.000.000.000. 

3) Pembiayaan korporasi 

Merupakan pembiayaan yang di berikan kepada nasabah 

dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah 

besar (korporasi).Misalnya jumlah pembiayaan lebih dari 

RP.5.000.000.000. dikelompokan dalam pembiayaan korporasi.Dalam 

praktiknya, tiap bank mengelompokan pembiayaan korporasi sesuai 

dengan skala bank masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang 

jelas tentang batasan minimal pembiayaan korporasi (Ismail, 2011: 

114-119). 

 

5. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam 

meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, 

lembaga, dan lain-lain yang membuka dana. 

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain: 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini 

seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka 

pembiayaan akan membantu melancarkan lintas pertukaran barang 

dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan ide 

fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang memerlukan dana. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan 

akan mendorong meningkatnya jumlah uang beredar, dan 

peningkatan peredaran yang akan mendorong kenaikan harga. 

Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada 
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jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di 

masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat 

ekonomi yang ada. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan 

pembiayaan dari pihak bank syariah. Akan memproduksi barang, 

mengelola bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume 

perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. 

 

2.2.3 Pembiayaan Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan di mana 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 merupakan salah satu resiko besar yang 

terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, 

salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian 

atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka 

akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan 

ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan pada deposan yang 

menitipkan dananya (Lestari, 2018:78). 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar 

yang diberikan debitur pada saat jatuh tempo dan secepatnya harus 

diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari atau 

diselamatkan.Pembiayaan bermasalah menggambarkan situasi di 

mana persetujuan pembiayaan mengalami resiko kegagalan, dan 

cenderung menuju kerugian (Ummi Kaslum, Rahmi, 2017: 59). 

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh 

penghasilan.Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh 

bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan 

kembali dana yang disalurkan kepada nasabah berikut pendapatan 

berupa bagi imbalan. Selanjutnyadana tersebut dapat digulirkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk 

pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, 

kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank 
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dalam menghasilkan pendapatan sumber dana untuk ekspansi usaha 

bagi masyarakat (Qodar, 2016:29-30). 

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun 

bagi hasil/profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya 

kolektibiliti pembiayaan. Secara umum kolektibiliti pembiayaan 

dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: 

a. Lancar atau kolektibilitas 1 

1) Pembayaran teapt waktu, perkembangan rekening baik, tidak 

ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratn pembiayaan 

2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu 

menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 

3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

b. Dalam perhatian khusus atau kolektibiliti 2 

Mengindikasikan bahwasanya debitur pernah mengalami 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran pokok maupun bunga 

selama 90 hari. 

c. Kurang lancar atau kolektibilitas 3 

1) Terdapat tunggakkanbayaran pokok dan atau bagi hasil yang 

telah melampaui 90 sampai dengan 180 hari. 

2) Terdapat overdraft yang berulang kali harusnya untuk menutupi 

kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan 

debitur tidak dapat dipercaya 

4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan 

agunan yang lemah 

5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan 

6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan 

keuangan  

d. Diragukan atau kolektibilitas 4 

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil yang 

telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. 

2) Terjadi overdraft yang bersifat permanen khususnya  untuk 

menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 

3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan 

debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 

4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan 

yang lemah 
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5) Pelanggaran yang princupal terhadap persyaratan pokok 

perjanjian pembiayaan 

e. Macet atau kolektibilitas 5 

1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil yang 

telah melampaui 270 hari 

2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak 

ada (Suhardjono, 252-257) 

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati 

jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang 

tertuang dalam akad. Mahmoeddin mengemukakan pengertian 

pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya 

tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, 

pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya 

penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak 

menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum 

untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan 

bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi 

merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu 

sendiri (Rahmati, dkk, 2017:76). 

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena 

disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor 

intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor 

utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Misalnya 

kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya 

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang 

tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan 

yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di 

luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, 

peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan 

perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain (Zainul 

Arifin, 2002: 244).      

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau 

beberapa faktor yang harus dikenali sejak dini oleh pejabat 



24 | K a j i a n  P u s t a k a  

 

pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi internal 

nasabah, sisi eksternal nasabah maupun sisi bank, yaitu: (Yudistira, 

2011:25-27) 

a. Sisi internal nasabah 

1. Faktor keuangan: 

a) Hutang meningkat sangat tajam 

b) Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan 

asset 

c) Pendapatan bersih menurun 

d) Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi 

meningkat 

e) Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara 

pembiayan 

f) Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga 

perputaran pitang semakin melebar 

g) Piutang tak tertagih meningkat 

h) Perputaran persediaan semakin meningkat 

i) Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur 

j) Tagihan yang terkosentrasi pada pihak tertentu 

2. Faktor operasional: 

a) Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun  

b) Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong 

c) Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama 

d) Pembinaan sumberdaya manusianya kurang baik 

e) Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah 

ketinggalan 

f) Sistem operasional tidak efisien 

g) Distribusi pemasaran yang terganggu 

h) Operasional perusahaan mencemari lingkungan 

b. Sisi eksternal nasabah 

1. Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil 

2. Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas 

situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah  

3. Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi 

4. Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang 

diterjuni oleh nasabah 

5. Meningkatnya suku bunga pinjaman 
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6. Resesi, devaluasi, inflasi dak kebijakan moneter lainnya 

7. Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya 

8. Bencana alam 

9. Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha 

c. Sisi bank 

1. Buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja 

2. Adanya perubahan waktu dalam permintaaan pembiayaan 

musiman 

3. Menerbitkan cek kosong 

4. Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan 

5. Adanya over pembiayaan atau under financing 

6. Manipulasi data 

7. Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi 

8. Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif 

9. Kelemahan analisa  oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses 

pemberian pembiayaan 

10. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan. 

 

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah 

dilakukan terlebih dahulu pembinaan pembiayaan bermasalah, 

penyelamatan pembiayaan bermasalah dan yang terakhir barulah 

penyelesaian pembiayaan bermasalah.Pembinaan pembiayaan 

bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan debitur 

pembiayaan bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan 

kepentingan bank atas fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan, 

serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian pembiayaan. 

Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan 

pembiayaan bermasalah ini antara lain melalui: 

a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. 

Pendampingan ini bertujuan untuk mengatahui apakah 

permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas 

usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan 

debitur terhdap fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.  
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b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas 

penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah (Qodar, 

2016:63-67). 

Berikutnya adalah tahap penyelamatan pembiayaan 

bermasalah.Penyelamatan pembiayaan (retrukturisasi pembiayaan) 

adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan 

terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam 

mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Retrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank 

dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya, antara lain melalui: 

1. Reschedulling (penjadwalan kembali) yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 

2. Reconditioning (persyaratan kembali) yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain 

melalui: 

a) Perubahan jadwal pembayaran 

b) Pemberian jumlah angsuran 

c) Perubahan jangka waktu 

d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah 

e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 

atau musyarakah 

f) Pemberian potongan. 

3. Restructuring (penataan kembali)yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a) penambahan fasilitas pembiayaan bank 

b) konversi akad pembiayaan 

c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka 

waktu menengah 

d) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara 

pada perusahaan nasabah. 

Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan 

langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar 
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(golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap 

menjadi golongan lancar kembali. 

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat 

dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu: 

a. pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: 

1) Pemantauan usaha nasabah 

2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan 

b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara: 

1) Pembinaan anggota 

2) Pemberitahuan dengan surat teguran 

3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan 

kepada nasabah. 

4) Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan 

reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. 

c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: 

1) Membuat surat teguran atau peringatan 

2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan 

kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh 

3) Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu 

penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta 

memperkecil jumlah angsuran. 

d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara: 

1) Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu 

angsuran serta memperkecil jumlah angsuran 

2) Reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil 

usaha 

3) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayan 

qard al-hasan 

Selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan 

lain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah restrukturisasi 

pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan 

prinsip syariah yang termaksud dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, yakni sebagai berikut: 

a. Penurunan imbalan atau bagi hasil 

b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil 
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c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan 

d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan 

e. Penambahan fasilitas pembiayaan 

f. Pengambil alihan asset debitur sesuang dengan ketentuan yang 

berlaku 

g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan 

debitur. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka 

berpikir untuk pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, agar 

penelitian tetap fokus pada kajian yang akan diteliti. Alar kerangka 

berpikir pada penelitian ini akan dijelaskansebagai berikut : 

Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT Haryono 

mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko 

yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang 

diberikan maka risiko yang timbul juga akan semakin tinggi pula. 

Risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak 

lancarnya pembayaran angsuran atau dengan kata lain biasa disebut 

dengan pembiayaan bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang 

ditemukan akan menghasilkan temua kemudian disimpulkan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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