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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan modal (capital) dalam membiayai usaha yang 

dijalankan merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh setiap 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha. Kebutuhan modal sangat 

diperlukan untuk modal investasi maupun modal kerja baik untuk 

perusahaan yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan bertahun-

tahun. Selain itu, kebutuhan modal ini juga diperlukan baik oleh 

pengusaha mikro, pengusaha skala kecil, skala menengah, dan skala 

atas. 

Ketika semakin banyak masyarakat yang membutuhkan modal 

usaha, maka lahirlah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

keuangan. Perusahaan ini memegang peranan penting dalam memenuhi 

kebutuhan modal masyarakat, khususnya dalam dunia usaha atau 

bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan tersebut biasa 

kita kenal sebagai lembaga keuangan atau bank (Muhammad 

Sholahuddin, 2014:19). 

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang 

kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi 

dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank 

(Mardani, 2017). Lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia salah 

satunya adalah bank syariah, dimana menurut Undang-Undang No. 21 
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tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran terhadap 

nasabahnya, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran. (Mardani, 2017:22). 

Pengertian dari pembiayaan itu sendiri merupakan suatu 

aktifitas penyaluran dana kepada nasabah peminjam atas dasar prinsip 

syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah 

peminjam didasarkan atas keyakinan bahwa dana yang disalurkan 

tersebut pasti akan terbayar. Maka dari itu, nasabah peminjam 

berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Ahmad 

Dahlan, 2012: 54). 

Praktik pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak 

pernah lepas dari adanya risiko. Risiko ini merupakan risiko terjadinya 

pembiayaan bermasalah, yaitu suatu kondisi dimana nasabah tidak 

dapat mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang disepakati 

(Ismail, 2011).  Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang 

dihadapi bank syariah sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah 

dalam memenuhi kewajibannya mengembalikan modal yang diberikan 

oleh bank (Abdullah Saed, 2014: 33). 

Untuk menjaga agar pembiayaan yang disalurkan bank syariah 
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terhindar dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, maka pihak 

bank perlu menerapkan pengawasan atau monitoring terhadap 

pembiayaan tersebut. Monitoring pembiayaan adalah suatu alat untuk 

memastikan apakah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

kepada nasabahnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku (Imam Wahyudi, 2014). Monitoring pembiayaan yang 

diterapkan di bank syariah harus bersifat menyeluruh, monitoring 

tersebut terdiri dari tiga prinsip utama, yaitu prinsip pencegahan dini, 

prinsip pengawasan melekat, dan prinsip pemeriksaan internal. (Imam 

Wahyudi, 2014: 15). 

Sama halnya dengan bank syariah pada umumnya, Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar juga berperan sebagai lembaga 

intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak 

yang memiliki kekurangan dana. Dengan kata lain, Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar berfungsi sebagai penghimpun dana dan 

penyalur dana. Sebagai mana fungsinya sebagai penyalur dana, Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar menyalurkan dananya melalui 

produk pembiayaan dengan akad musyarakah, mudharabah, 

murabahah, istishna, salam, ijarah, hawalah, wakalah, kafalah, dan 

ar-rahnu. 

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya 

meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, bunga dianggap riba 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. 

Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian 

besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 
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transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika 

Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya membangun model teori 

ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan 

ekonomi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, 

mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank 

syariah didirikan. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam 

transaksi keuangan maupun nonkeuangan. Dalam perbankan 

konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, 

seperti menerima dan membayar bunga (riba). Oleh karena itu dasar 

pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba yang 

hal ini seperti di jelaskan di dalam Q.S. Ali Imran/3 : 130 sebagai 

berikut : 

 َ اتَُّقوا اّٰلله ٰضَعَفًةۖ وَّ ْضَعاًفا مُّ
َ
ٰبوٓا ا وا الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا َتأ

َ
َمُنْوا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
يٰٓا

ْم تُ 
ُ
ك
َّ
َعل
َ
 ١٣٠ْفِلُحْوَنَۚ ل

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” 

 

Kemudian selain ayat di atas masih ada lagi ayat -ayat yang 

menjelaskan tentang keharaman riba diperkuat kembali oleh hadis-

hadis dari Rasulullah seperti hadis riwayat Muslim : 
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“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu 

Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini 

adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah 

mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah 

menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu 

Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, 

perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan 

jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak 

mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta 

tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan 

dengan tunai dan langsung serah terimanya. 

 

Tabel 1.1 

Data Pembiayaan Nasabah Bank Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar Yang Bermasalah serta 

perkembangannya 

Periode NPF (%) 

Nasabah 

Pembiayaan 

Bermasalah (n) 

Januari 2022 2,6 15 

Februari 2022 3,0 15 

Maret 2022 3,3 18 

Sumber: Data Pembiayaan Bank  Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar 

 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah 

nasabah pembiayaan di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar terus 

mengalami peningkatan tiap periodenya. Terjadinya peningkatan 

jumlah nasabah pembiayaan menandakan bahwa semakin banyak 

pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Sulselbar Syariah Cabang 

Makassar. Dengan kondisi penyaluran pembiayaan yang terus 
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meningkat tiap periodenya, maka akan semakin tinggi risiko terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian 

yang dihadapi oleh bank sebagai akibat dari ketidakmampuan nasabah 

dalam memenuhi kewajibannya. 

Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu 

tingginya tingkat NPF (Not Performing Financial) dapat terjadi karena 

pada analisis pembiayaan belum dilakukan secara maksimal. Beberapa 

hal yang terlewatkan atau yang tidak diterapkan dalam analisis ini yaitu 

dengan menggunakan 5C. Analisis 5C ini dapat menimbulkan 

pembiayaan bermasalah yang akan memungkinan NPF semakin 

menurun dan analisis 5C inilah yang menilai mutu permintaan 

pembiayaan yang diajukan, sehingga dapat menekan terjadinya resiko 

pembiayaan.  

Berdasarkan penilaian ini pula bank dapat menentukan apakah 

calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF 

(Non Performing Financing) semakin kecil NPF maka keadaan bank 

akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya (Ridwan, 

2007).  

Dalam dunia perbankan selalu terjadi perubahan yang sifatnya 

dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian itu 

dapat menyebabkan risiko yang nantinya akan merugikan pihak bank 

itu sendiri. Maka dari itu, pihak bank perlu menerapkan sistem 

pengawasan atau monitoring dalam upaya meminimalisir kemungkinan 

risiko yang terjadi. Bank menerapkan kebijakan dan pengawasan 
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manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang 

timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola 

dan dilaporkan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa 

peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat. 

Sebelum melakukan pembiayaan pihak marketing akan 

melakukan analisis terhadap calon nasabah. Pemberian pembiayaan 

kepada calon nasabah dilakukan beberapa tahap, yaitu permohonan 

pembiayaan oleh calon nasabah, selanjutnya analisis pembiayaan, 

pemberian keputusan atas pembiayaan, tahap pencairan dan selanjutnya 

tahap monitoring dari pihak marketing kepada nasabah yang telah 

mendapatkan dicairkan dananya. Monitoring pembiayaan pada usaha 

mikro dalam modal kerja setelah dilakukannya pencairan biasanya 

berupa pengecekan nota-nota atau bukti pembelian pengadaan barang 

dagang.  

Kebijakan monitoring pembiayaan yang dilakukan Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar ini  diharapkan dapat berjalan 

semaksimal mungkin sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan efektif. Dengan demikian perlu adanya efektivitas monitoring 

pembiayaan sehingga nantinya pembiayaan yang disalurkan kepada 

nasabah dapat kembali dan jumlah pembiayaan bermasalah akan 

menurun. 

Oleh karena itu, Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar perlu 

menerapkan monitoring pada pembiayaan yang disalurkannya, 

sehingga pembiayaan tersebut dapat terhindar dari risiko terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh 



8 PENDAHULUAN 

 

 

Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar terdiri dari monitoring secara 

tidak langsung, monitoring secara langsung, maupun monitoring pada 

pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. 

Kebijakan monitoring pembiayaan yang dilakukan Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar ini diharapkan dapat berjalan 

semaksimal mungkin sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan efektif. Dengan demikian perlu adanya efektivitas monitoring 

pembiayaan sehingga nantinya pembiayaan yang disalurkan kepada 

nasabah dapat kembali dan jumlah pembiayaan bermasalah akan 

menurun. 

Berdasarkan pemaparan di atas, monitoring pembiayaan sangat 

penting dilakukan oleh bank syariah khususnya bagi Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar untuk meminimalisir terjadinya risiko 

pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih dalam tentang bagaimana cara Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar dalam memonitoring pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah serta menganalisis efektivitas dari 

pelaksanaan monitoring pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas 

Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan 

Bermasalah Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”. 
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1.2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis 

efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya meminimalisir 

pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar 

melalui wawancara langsung dengan pegawai Bank Sulselbar 

Syariah terkait penelitian yang akan diteliti. 

b. Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak 

terjadi kesalahpahaman, maka peneliti memberikan definisi 

mengenai pembahasan skripsi diperlukan beberapa penjelasan yang 

berkaitan dengan judul skripsi yakni “Efektivitas Monitoring 

Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah 

Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar”. 

a. Efektivitas adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu 

organisasi atau instansi untuk mencapai tujuannya. 

b. Monitoring Pembiayaan adalah alat yang dipergunakan untuk 

melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui 

sedini mungkin (early warning system) deviasi yang terjadi 

yang akan   membawa   akibat   terjadinya mutu pembiayaan. 

 

c. Bank Syariah yaitu bank yang beroperasi dengan prinsip 

Syariah. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pokok masalah yang 

muncul adalah: “Bagaimana efektivitas monitoring pembiayaan dalam 

upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar?”. Adapun yang menjadi sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam upaya 

meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar? 

2. Bagaimana efektivitas monitoring pembiayaan dalam upaya 

meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar? 

1.4  TujuanPenelitian  

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayaan dalam 

upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar. 

2. Untuk mengetahui efektivitas monitoring pembiayaan dalam 

upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah 

serta bermanfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan 

dan referensi tentang efektivitas monitoring pembiayaan di bank 

syariah. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi bagi Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar mengenai pelaksanaan 

monitoring pembiayaan sehingga dapat ditingkatkan lagi 

efektivitasnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

bermanfaat untuk menambah perbendaharaan kepustakaan dan 

menambah referensi dalam karya ilmiah bagi seluruh civitas 

akademika dan menjadi bahan komporatif bagi penulis berikutnya 

serta dapat menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan bagi 

pecinta ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan 

syariah. 

1.6  Definisi Operasional 

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Menurut Ulum 

seperti dikutip oleh Timoty E. K Umboh dkk “efektivitas adalah 
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hubungan antara tujuan yang hendak diraih dengan hasil yang 

diperoleh”. Jika hasil dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan, maka kegiatan tersebut dapat 

dikatakan efektif (Dewi Fatmasari, 2018: 6). 

2. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam 

menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana 

berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh 

pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana yang diberikan 

pasti akan terbayar (Ismail, 2018: 11). 

3. Monitoring atau pengawasan pembiayaan adalah suatu alat untuk 

memastikan apakah pembiayaan yang diberikan bank syariah 

kepada nasabahnya sudah sesuai dengan perencanaan maupun 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Monitoring pembiayaan ini 

dilakukan dengan memantau pembiayaan yang diberikan, agar 

dapat diketahui sedini mungkin deviasi atau penyimpangan yang 

terjadi yang dapat berakibat pada menurunnya mutu pembiayaan 

(Veizhal Rivai, 2018: 17). 

1.7  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif 

tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari 

bagian awal, isi, dan akhir. Adapun sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini yaitu:  

Bab I Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 
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operasional dan sistematika pembahasan. Bab ini berisikan fenomena 

yang terjadi dalam pengamatan peneliti untuk menarik sebuah rumusan 

masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya. 

Bab II Tinjauan pustaka, yaitu memuat penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian, dan kajian beberapa teori dan referensi 

yang dijadikan landasan dalam mendukung penelitian ini yaitu 

pengertian efektivitas, monitoring, pembiayaan, dan pembiayaan 

bermasalah pada bank syariah. Selanjutnya berisi kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 

Bab III Metodologi Peneltiain yaitu penjelasan mengenai 

metodologi penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian 

yang dipakai, data dan sumber data dalam penelitian, waktu dan lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan  keabsahan data. 

Bab IV yaitu berisi tentang gambaran hasil penelitian yang 

diklasifikasikan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan untuk 

menjawab dari rumusan masalah yang ada pasa penelitian ini. 

Bab V yaitu Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, saran 

untuk menjadi bahan pembelajaran serta perkembangan dari penelitian 

yang telah dilakukan agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari 

sebelumnya, serta Litimasi atau kekurangan dari penelitian tersebut. 

 


