
 

1 
   

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) memulai perjalanan bisnisnya 

sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 

Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan 

pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik 

Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. 

Di Indonesia setelah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. 

Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah 

sehingga munculah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berasal dari dua 

kata yaitu baitul maal yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada 

sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta 

masyarakat berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan al-Quran 

dan sunnah Rosul-Nya. Baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan 

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) 

maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam 

dunia perbankan. 

PT. Bank Muamalat KC Kendari merupakan lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan 
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dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. 

Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau 

Interest Free Banking merupakan suatu system perbankan yang dalam 

pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan system bunga (riba), spekulasi 

(maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (garar). Bagi mereka yang 

mempunyai kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka PT. Bank Muamalat 

KC Kendari bisa menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk 

meginvestasikan dana. 

Pada PT. Bank Muamalat KC Kendari sebagai lembaga keuangan 

perantara (financial intermediary) secara simple dapat dijadikan kedalam 

pendanaan dan pembiayaan, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi 

liabilitas atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada 

pihak nasabah penabung atau investor. Selanjutnya, pembiayaan sebut juga 

dengan asset, dikarenakan dana yang dipergunakan berasal dari dana pihak ketiga 

(DPK). 

Pada saat membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok yang paling 

sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan digunakan 

sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan 

biaya operasional sesuai dengan bebutuhan pada masing masing di produk-produk 

pembiayaan di PT. Bank Muamalat KC Kendari. Lembaga keuangan perbankan 

merupakan salah satu lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting 

didalam memenuhi kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu 

lembaga keuangan bank (bank umum, dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga 
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keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, 

leasing, dan asuransi), (Lukman, 2009). 

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun tentang perbankan syariah, 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan berupa, 

transaksi bagi hasil dalam bentuk mudrabahah dan musyarakah, sewa-menyewa 

seperti ijarah, transaksi piutang, dan transaksi pinjaman dalam bentuk qard. 

Mengenai pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan seperti PT. 

Bank Muamalat KC Kendari karena pada umumnya sebagai penyedia pembiayaan 

bagi masyarakat yang membutuhkan dana. PT. Bank Muamalat KC Kendari 

merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi 

kebutuhan dan bagi pihak yang membutuhkan, baik kegiatan produktif maupun 

konsumtif. Namun sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis 

setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti 

ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak perbankan dalam 

menganalisis pihak yang menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya 

terjadi tidak diprediksi sebelummya dari pihak nasabah adanya unsur kesengajaan, 

dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada 

bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada 

unsur kemauan membayar. adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur  mau 

membayar  tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena 

musibah dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengatasi hal 

tersebut, karena penetapan strategi yang tepat mempunyai peran yang sangat 

penting dalam mewujudkan visi dan misi. Untuk menghindari kerugian akibat 
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pembiayaan bermasalah maka bank menempuh langkah-langkah dan upaya 

penangan pembiayaan bermasalah. Atas dasar hal tersebut, perlu diadakan 

penelitian yang berjudul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN 

BERMASALAH PADA BANK MUAMALAT KC KENDARI”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini untuk mengungkap tentang beberapa hal yang berkaitan 

dengan Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Muamalat KC Kendari. 

Namun akan lebih memfokuskan adanya pembiayaan bermasalah, pada produk-

produk apa yang terjadi pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat KC 

Kendari? 

2. Pada produk-produk apa saja terjadinya pembiayaan bermasalah?  

3. Bagaimana strategi penyelesaian pembiyaan bermasalah pada PT. Bank 

Muamalat KC Kendari? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui terdapat pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat 

KC Kendari dan Untuk mengetahui produk-produk yang terjadi di pembiayaan 

bermasalah 

2. Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang terkena pembiayaan 

bermasalah. 
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3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiyaan bermasalah pada PT. Bank 

Muamalat KC Kendari 

1.5 Manfaat Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

PT. Bank Muamalat KC Kendari. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan ilmu mengenai penyebab dan strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan serta sebagai syarat 

dalam menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi lembaga keuangan untuk mengambil keputusan 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah serta sebagai bahan untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kesehatan lembaga keuangan. 

3. Peneliti lain 

Bisa menambah ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian dalam bidang yang serupa. 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penapsiran dalam penelitian ini, maka yang 

menjadi definisioperasional adalah sebagai berikut: 

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu. 
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2. Penyelesaian adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar 

memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak 

didapat dengan segera. (saad dan ghani, 2008:120) 

3. Pembiayaan 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 Menurut 

Kasmir (2008:96). 

4. Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan Non Performing 

Loan (NPL) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian 

pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami 

rugi yang potensial (potential loss). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam 

jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan 

tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 


