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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Muhammad Ahsan dan Muhammad Farid Al-Azhar 

(2019) dengan judul “Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan 

di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian 

Pembiayaan Bermasalah”. Metode yang digunakan adalah 

kuantitatif asosiatif dengan sampel jenuh 34 orang yang terdiri 

dari karyawan audit internal, account officer, unit pembiayaan 

dan manajemen risiko. Hasil penelitian menunjukkan peran audit 

internal tidak berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas 

manajemen risiko pembiayaan, audit internal berpengaruh positif 

terhadap kompetensi account officer, dan kompetensi account 

officer memediasi efektivitas manajemen risiko. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada 

fokus penelitiannya mengenai pengendalian pembiayaan 

bermasalah. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada metode 

penelitian yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara 

terhadap 20 informan sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan 

sampel jenuh 34 orang.  
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Diyan Pratiwi (2018) dengan 

judul “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada 

Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yang menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Efektivitas 

pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan 

Ponorogo sudah efektif, hal ini dengan adanya denda sebesar 1% 

dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti 

terlambat atau menunggak angsuran ini sangat efektif dalam 

pengembalian pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan, 

dengan dibuktikan adanya peningkatan total pinjaman yang 

diterima oleh KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo. 

Efektivitas monitoring yang dilakukan oleh KSP BMT Surya 

Abadi Jenangan Ponorogo masih dirasa kurang efektif. Karena 

monitoring yang dilakukan hanyalah monitoring atau pengawasan 

secara tidak langsung, dengan melihat kelancaran pembayaran 

angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang 

berupa pengawasan on the spot. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya 

mengenai efektivitas pembiayaan dan monitoring pada 

pembiayaan serta metode penelitian yang digunakan yaitu sama-

sama menggunakan penelitian lapangan (field research) yang 

menggunakan metode kualitatif. Letak perbedaan penelitian ini 
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yaitu lokasi penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya 

dilakukan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo 

sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Bank Sulselbar Syariah 

Cabang Makassar. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita dengan judul (2019) 

“Analisi 5C pada Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Kabupaten Sarolangun (Study Kasus BNI Syariah 

KCP Singkut)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi dengan subyek penelitian terdiri dari 

6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan 

analisis 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition 

of economy pada pemilik usaha pabrik tahu dan pabrik kerupuk 

di Desa Pasar Singkut sudah diterapkan, hal ini di buktikan pada 

saat melakukan pembiayaan pihak pemilik usaha di tanya tentang 

kepribadian dari pemilik usaha, kemampuan dalam mengelola 

usahanya, persediaan barang yang merupakan bagian dari modal, 

agunan yang merupakan dari jaminan dan prospek usaha 

kedepannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaannya yaitu terletak 

dari jumlah subyek penelitiannya, dimana penelitian ini 

menggunakan 20 orang sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan 6 orang. 
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4. Penelitian ini dilakukan oleh Laila Damayanti (2020) dengan 

judul “Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan 

Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada 

BRI Syariah KCP Metro)”. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh 

dari sumber data primer diperoleh dari Unithead dan Account 

Officer Micro BRI Syariah KCP Metro dan nasabah Pembiayaan 

Mikro yang pembiayaannya. Dari hasil penelitian pada BRI 

Syariah KCP Metro bahwa penerapan prinsip 5C dalam 

meminimalisir pembiayaan bermasalah perlu adanya perbaikan 

dan mengevaluasian di beberapa aspeknya, seperti pada aspek 

penilaian karakter dan aspek kapasitas. Hal ini dapat terjadi 

karena kurangnya pengalaman yang dimiliki oleh pihak AOM 

dalam melakukan penilaian. Beberapa kesalahan inilah yang 

mengakibatkan pembiayaan bermasalah bertambah dan nilai NPF 

setiap tahunnya dapat bertambah. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada 

sumber data penelitian sebelumnya diperoleh dari sumber data 

primer diperoleh dari Unithead dan Account Officer Micro BRI 

Syariah KCP Metro dan nasabah Pembiayaan Mikro yang 

pembiayaannya sedangkan penelitian ini menggunakan 

wawancara terhadap 20 orang karyawan di bagian pembiayaan 

dan pemasaran Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Dini Cindy Kinanti (2018) dengan 

judul  “Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring dalam 

Upaya Meminimalisir Pembiayaan           Bermasalah di 

Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”. Metodelogi penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyimpulkan bahwa penanganan pembiayaan           

bermasalah di Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya yaitu 

memberikan solusi kepada nasabah pembiayaan yang disesuaikan 

dengan sebab dan kondisi nasabah. Bank Syariah Bukopin 

Cabang Surabaya juga menerapkan prinsip kehati-hatian 

menyalurkan pembiayaan, agar pembiayaan yang diberikan tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari. Persamaan dari 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu metode 

penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif. Perbedaannya terletak pada subyek 

penelitian, dimana penelitian ini menggunakan 20 orang yang 

diantaranya Pimpinan, Verificator, Micro Banking Manager dan 

beberapa karyawan Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar 

yang terkait sedangkan penelitian sebelumnya sebanyak 15 orang 

yang merupakan team marketing Bank Syariah Bukopin Cabang 

Surabaya. 

6. Penelitian  Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, 

Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar dalam 

jurnal Robust-Research Business and Economics Studies Volume 
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1 (No.1 2021) 91-104 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN 

KENDARI dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN 

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH 

DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO”, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode penelitian 

ini diperoleh informan yang terdiri dari para pegawai BSI KC 

Kendari Abd Silondae 2 yang terlibat dalam pelaksanaan 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah serta beberapa nasabah 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd 

Silondae. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI 

KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak 

ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan 

KUR Mikro Syariah Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI 

KC Kendari Abd Silondae 2 dilakukan melalui beberapa tahap, 

yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap 

survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan 

pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap 

monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan 

KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap 

berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta 

dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. 

Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2, diharapkan 
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pihak bank dan pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi 

mengenai KUR Mikro Syariah agar masyarakat luas mengenal 

dan memahami maksud dan tujuan Pembiayaan KUR Mikro 

Syariah. Perlu adanya kerja sama antara bank dan pemerintah 

daerah sehingga tercipta sinergitas dalam pengelolaan 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Kepada pelaku usaha mikro 

untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana KUR Mikro 

Syariah dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaataan lebih 

bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal. 

2.2.Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, 

kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan 

ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. 

Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat (Mahmudi, 2005:15) 

yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) 

output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan. 

Kurniawan (2005:17) mendefinisikan efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program 

atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 
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adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. 

Lebih lanjut, Hidayat alam Rizky (2011:18) menjelaskan 

efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin 

besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.  

2. Ukuran Efektivitas 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan 

efektif atau tidak, seperti yang telah dikemukakan oleh Siagian 

(2010), yaitu: 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan 

supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran 

yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa 

strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan 

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang 

ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, 

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang 

telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani 

tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan 

operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh oerganisasi dimasa depan. 
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e. Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang 

tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki 

pedoman bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara 

produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan 

mungkin disediakan oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya 

suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan 

efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai 

sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin 

didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas 

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian. 

3. Tingkatan-tingkatan Efektivitas 

Mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan 

kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah 

sasaran maupun tujuan (Anisatul Qusniyah, 2018: 29). 

Terdapat tingkatan efektivitas kebijakan menurut Lawless 

(Gibson, Ivancevich, dan Donnely) seperti dikutip oleh Aswar 
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Annas, yaitu: 

1. Efektivitas individu, adanya pandangan dari segi individu yang 

menitikberatkan pada hasil kerja karyawan atau anggota dari 

suatu organisasi. 

2. Efektivitas kelompok merupakan sejumlah partisipasi dari 

semua anggota kelompok, dimana secara realita individu saling 

bekerja sama dalam kelompok. 

3. Efektivitas organisasi, terdiri dari efektivitas individu maupun 

kelompok (Aswar Anas, 2017: 11).   

Menurut Milton seperti dikutip oleh Aswar Annas, efektivitas 

kebijakan dapat dilihat dari empat segi, yaitu: 

1) Dilihat dari segi lingkup pengukurannya, efektivitas terdiri 

dari efektivitas makro dan efektivitas mikro. Pada efektivitas 

makro, suatu efektivitas diukur pada aspek yang luas, seperti 

pencapaian tujuan akhir kebijakan. Sedangkan pada efektivitas 

mikro, suatu efektivitas diukur dengan menitikberatkan pada 

suatu aspek yang sempit, contohnya seperti kinerja karyawan. 

2) Dilihat dari segi jumlah variabel yang digunakan, efektivitas 

terdiri dari efektivitas model tunggal dan efektivitas model 

jamak. Pada model tunggal, efektivitas diukur hanya dengan 

menekankan pada satu variabel saja, contohnya seperti 

produktivas yang diukur dengan produk akhir yang 

dihasilkan. Sedangkan pada model jamak, efektivitas diukur 

dengan suatu model yang terdiri dari beberapa variabel, 

contohnya seperti produktivitas diukur dengan layananan yang 
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diberikan kepada publik, kepuasan masyarakat,  dan hasil yang 

dicapai mahasiswa. 

3) Dilihat dari segi waktu pengukurannya, efektivitas terdiri dari 

efektivitas statis dan efektivitas dinamis. Pada efektivitas statis, 

efektivitas diukur dengan mendasarkan diri pada aktivitas 

yang telah dilakukan. Jadi dilihat kegiatan apa saja yang sudah 

dilakukan kebijakan dan dari hal tersebut akan dilakukan 

penilaian apakan kebijakan termasuk dalam kategori yang 

efektif atau tidak. Adapun pada efektivitas dinamis, efektivitas 

diukur dengan fokus pada kegiatan yang dilakukan kebijakan 

di masa mendatang. 

4) Dilihat dari segi khusus dan umum, pada segi khusus, 

efektivitas diukur dengan memakai kriteria lebih khusus sesuai 

dengan karakteristik kebijakan. Sedangkan pada segi umum, 

efektivitas diukur dengan memakai kriteria yang dapat 

digunakan pada sesama jenis kebijakan (Aswar Anas, 

2017:13).  

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam 

menilai efektivitas, yaitu: 

1. Kegunaan. Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan 

fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, 

stabil, berkesinambungan, dan sederhana. 

2. Ketepatan dan obyektivitas. Rencana-rencana harus dievaluasi 

untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata, dan akurat. 
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Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya 

efektif apabila didasarkan atas informasi yang tepat. 

3. Ruang lingkup, dalam perencanaan perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip kelengkapan (comprehensiveness), kepaduan 

(unity), dan konsistensi. 

4. Efektivitas biaya, dalam hal ini menyangkut waktu, usaha, dan 

aliran emosional. 

5. Akuntabilitas. Terdapat dua aspek akuntabilitas perencanaan 

yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan 

tanggung jawab atas implementasi rencana. Suatu rencana 

harus mencakup keduanya. 

6. Ketepatan waktu, dimana para perencana harus membuat 

berbagai perencanaan. Berbagai perubahan yang terjadi 

dengan sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak 

tepat atau tidak sesuai untuk berbagai perbedaan waktu (Hani 

Handoko, 2015:31). 

2.2.2. Monitoring Pembiayaan 

1. Pengertian 

Hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh bank 

syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana 

yaitu melakukan monitoring pada pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabahnya. Karena dengan adanya monitoring 

pembiayaan maka risiko pembiayaan yang akan terjadi dapat 

diminimalisir, dikontrol, serta dikendalikan. 
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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. 

2. Tujuan Monitoring 

Pelaksanaan monitoring ini merupakan tanggung jawab dari 

setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola 

kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank. Oleh karena itu, 

pada hakikatnya monitoring pembiayaan bersifat melekat di 

dalam setiap unit organisasi dan prosedur kerja yang ada dikelola 

oleh setiap level manajemen atau individu tersebut. Sedangkan 

fungsi monitoring atau pengawasan yang dilakukan oleh unit 

pengawasan eksternal atau audit internal lain adalah sebagai 

sarana untuk melakukan re-checking dan dinamisator apakah 

internal control dibidang pembiayaan telah berjalan sebagaimana 

mestinya. 

Adanya monitoring atau pengawasan pembiayaan bertujuan 

untuk: 

1. Pelaksanaan ketentuan dan prosedur yang menjadi dasar 

financial operation dapat dijalankan dengan maksimal. 
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2. Untuk menjaga supaya tidak muncul risiko pada 

pembiayaan yang disebabkan oleh penyimpangan baik yang 

dilakukan nasabah maupun pihak bank. 

3. Pelaksanaan dokumentasi dan administrasi pembiayaan 

dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga 

keaslian, kelengkapan, ketelitian, dan akurasinya bisa 

dijadikan informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat 

dalam pembiayaan. 

4. Setiap langkah pemberian pembiayaan dapat ditingkatkan 

lagi efisiensi dan efektifitasnya sehingga perencanaan dan 

pelaksanaan pembiayaan dapat dijalankan dengan baik. 

5. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun 

keseluruhan dapat dilakukan sehingga memiliki kualitas 

aktiva yang produktif dan mendukung terwujudnya bank 

yang sehat. 

Tujuan monitoring tersebut jika diperhatikan dengan teliti, 

terdapat keterkaitan antara tujuan yang satu dengan yang lainnya 

sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya 

penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko dan 

pembiayaan yang merugi. Selain itu, dapat memperkuat posisi 

bank dan debitur dalam menghadapi risiko-risiko mendatang 

(Veitzhal Rivai, 2018:13). 
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3. Prinsip Monitoring 

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah dalam 

usahanya memperoleh laba, akan tetapi rawan terjadi risiko yang 

tidak hanya merugikan bank syariah tetapi juga berakibat pada 

masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Agar pembiayaan 

yang diberikan dapat terhindar dari risiko yang merugikan bagi 

bank dan nasabah penyimpan dana, maka bank syariah harus 

menerapkan monitoring pembiayaan yang bersifat menyeluruh 

dengan prinsip sebagai berikut: 

a. Prinsip pencegahan dini (early warning system) 

Prinsip pencegahan dini merupakan upaya preventif 

terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat 

merugikan bank syariah dalam pembiayaan, atau terjadinya 

praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat. Prinsip 

pencegahan ini dilakukan bank syariah dengan menciptakan 

stuktur pengendalian internal yang handal, sebagai alat 

pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang 

penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya 

penyimpangan, sehingga dapat diluruskan kembali. Struktur 

pengendalian internal ini harus diterapkan pada semua 

tahapan proses pembiayaan, mulai dari pengajuan 

permohonan pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan. 

b. Prinsip pengawasan melekat (built control) 

Para pejabat harus melakukan pengawasan terus 

menerus pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 
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agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan 

kebijakan atau ketentuan yang  telah ditetapkan. 

c. Audit internal pembiayaan (internal audit) 

Dalam mengawasi pembiayaan harus dilengkapi 

dengan audit internal untuk menjamin agar pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah tidak melanggar kebijakan dan 

ketentuan pembiayaan yang berlaku. Audit internal ini 

dilakukan oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). (Zainul 

Arifin, 2017:9). 

4. Jenis Monitoring 

Berdasarkan kondisi pembiayaan yang terjadi, maka jenis 

monitoring pembiayaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Ondesk monitoring 

Merupakan jenis monitoring dengan melakukan 

pengawasan melalui instrument administrasi, baik dari 

financial statement, laporan laporan, informasi pihak ketiga, 

maupun kelengkapan dokumen. Data administrasi yang 

dimonitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan 

sendiri, seperti: 

a. Anggaran dan rencana kerja perusahaan debitur 

b. Financial statement (neraca, L/R, sumber / 

penggunaandana) 

c. Laporan-laporan perkembangan perusahaan 

d. Laporan-laporan produksi / pembelian, pemasaran / 
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penjualan, persediaan barang, utang piutang, biaya, dan 

sebagainya. 

e. Dokumen dan pengikatan – pengikatan jaminan (utama 

dan tambahan) 

f. Plafond dan saldo debet fasilitas pembiayaan serta 

mutasinya. 

g. Jenis dan jangka waktu pembiayaan 

h. Mutu pembiayaan yang tergambar dalam 

kolektabilitasnya. 

b. Onsite monitoring 

Merupakan jenis monitoring dengan melakukan 

pengawasan secara langsung untuk memastikan apakah terjadi 

ketidak sesuaian antara apa yang terjadi di lapangan dengan 

apa yang ada di laporan. 

c. Exception monitoring  

Merupakan jenis monitoring dimana akan diberikan 

penekanan lebih pada sesuatu yang dianggap kurang maksimal 

pelaksanaannya (Veitzhal Rivai, 2019:21) 

5. Teknik Implementasi Monitoring 

Menurut Muljono seperti dikutip oleh Dini Cindy Kinanti, 

monitoring pembiayaan dilakukan oleh bank syariah baik secara 

internal maupun eksternal. Informasi dari pihak internal dan 

eksternal bank adalah: 
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a. Informasi dari dalam bank (internal) 

1. Penelitian mutasi nasabah dalam rekening koran, sehingga 

diperoleh gambaran mutasi yang sebenarnya dan tidak 

direkayasa. 

2. Meneliti turnover dengan membandingkan debit dan 

pembiayaan pada beberapa bulan berjalan. 

3. Memberi tanda pada saldo tertinggi dan terendah pada 

setiap periode, agar berhati-hati bila nasabah mengalami 

over draf. 

4. Mengawasi apakah pada tanggal pelunasan nasabah dapat 

memenuhi kewajibannya. 

5. Meneliti buku-buku pembantu dan map-map pembiayaan 

nasabah. 

b. Informasi dari luar bank (eksternal) 

1. Meminta laporan berkala, stock, realisasi kerja dan 

sebagainya, dan melakukan inspeksi secara langsung. 

2. Laporan akuntan, konsultan, dan sebagainya (Dini Cindy 

Kinanti, 2018:25). 

6. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan 

Untuk mengetahui dengan jelas apakah penyelenggaraan 

berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, 

dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu 

mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut, Berbagai 

teknik yang dapat digunakan antara lain adalah: 
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a. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk 

melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional 

menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. 

Teknik ini dapat berakibat positif dalam implementasi strategi 

dengan efesien dan efektif. Dikatakan demikian karena 

dengan pengawasan langsung berbagai manfaat dapat dipetik, 

seperti perolehan informasi “onthespot” bukan hanya tentang 

jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan 

tetapi juga dengan demikian manajemen dapat segera 

“meluruskan” tindakan para pelaksanaan apabila diperlukan 

dan manajemen langsung dapat memberikan pengarahan 

tentang cara bekerja yang benar. 

b. Melalui laporan, baik lisan maupun tulisan dari para penyelia 

yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan tersebut 

(Siagian, 2010). 

2.2.3.  Pembiayaan 

a. Pengertian Pembiayaan 

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, 2018:21).
 

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah salah 



33 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

satunya yaitu pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa pembiayaan 

merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 

salam, dan istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. 

Transaksi sewa menyewa jasa dalan bentuk ijarah untuk 

transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas 

dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa kimbalan, atau bagi hasil. 

Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 tahun 

2008 menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahi yabittamlik 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 
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salam, dan istishna. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentukpiutang qardh. 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalan bentuk ijarah untuk 

transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank syariah dan / atau unit usaha 

syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil (Ahmad Dahlan, 2014). 

b. Unsur-Unsur Pembiayaan 

1) Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan 

pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

2) Mitra usaha atau partner, merupakan pihak yang 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna 

dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

3) Kepercayaan (trust), Bank syariah memberikan kepercayaan 

kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan 

memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank 

syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang 

diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada 

mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan 

kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa 

pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi 
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kewajibannya. 

4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan 

yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau 

mitra. 

5) Risiko, Setiap dana yang disalurkan atau di investasikan oleh 

bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya 

dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian 

yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat 

kembali. 

6) 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 hingga 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. 

7) Balas jasa, Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh 

bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu 

sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan 

nasabah. 
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c. Tujuan Pembiayaan 

Penyaluran suatu pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan penyaluran pembiayaan ini tidak akan terlepas dari misi 

bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari penyaluran 

pembiayaan yaitu sebagai berikut: 

a. Mencari keuntungan (profitability) yaitu dengan tujuan 

untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan 

berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang 

diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah. 

b. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari fasilitas yang 

diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan 

profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan 

yang berarti. 

c. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dalam bentuk pembiayaan. 

d. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan 

yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan 

pembangunan di berbagai sektor (Kasmir, 2012:27). 

d. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam 

meningkatkan usahanya. Adapun secara rinci fungsi pembiayaan 

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 
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b. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan 

manfaat ekonomi yang ada. 

c. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar 

barang dan jasa (Ismail, 2018:10) 

e. Jenis Pembiayaan 

Pembiayaan di bank syariah dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu:  

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan 

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan 

modal kerja, dan pembiayaan konsumsi. Perbedaan masing-

masing pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan 

tujuan penggunaannya, yang berpengaruh pada cara pencairan, 

pembayaran angsuran, dan jangka waktunya. 

1. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang 

diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk 

pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara 

umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk 

pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek 

pengembangan. Pembiayaan investasi umumnya 

diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan 

menengah. 
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2. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya 

habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja 

ini diberikan dalam jangka pendek paling lama 1 tahun. 

3. Pembiayaan konsumsi, pembiayaan ini diberikan kepada 

nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan 

pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. 

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya 

1. Pembiayaan jangka pendek, merupakan pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu 

maksimal 1 tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya 

diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal 

kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam 

satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan 

kemampuan nasabah. 

2. Pembiayaan jangka menengah, merupakan pembiayaan 

yang diberikan dengan jangka waktu antara 1 sampai 3 

tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk 

pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. 

3. Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan 

yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. 

Pembiayaan ini umumnya diberikan dalam bentuk 

pembiayaan investasi. 
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c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 

1. Pembiayaan sektor industri, merupakan pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam 

sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah 

bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi. 

2. Pembiayaan sektor perdagangan, pembiayaan ini 

diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam 

bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah, 

dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan 

untuk memperluas usaha nasabah dalam perdagangan. 

3. Pembiayaan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan 

perkebunan, merupakan pembiayaan yang diberikan 

dalam rangka meningkatkan hasil disektor pertanian, 

peternakan, perikanan, serta perkebunan. 

4. Pembiayaan sektor jasa, pembiayaan ini diberikan dalam 

rangka memberikan jasa berupa jasa pendidikan, jasa 

rumah sakit, jasa angkutan, serta jasa lainnya. 

5. Pembiayaan sektor perumahan, pembiayaan ini pada 

umumnya diberikan kepada mitra usaha dalam bentuk 

pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk 

pembangunan perumahan. 

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan 

1. Pembiayaan dengan jaminan, merupakan pembiayaan 

yang didukung dengan jaminan yang cukup. Jaminan 
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dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda 

berwujud, dan benda tidak berwujud. 

2. Pembiayaan tanpa jaminan, merupakan pembiayaan 

yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya 

jaminan. Pembiayaan ini diberikan kepada oleh bank 

syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa 

jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman 

yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah 

wanprestasi. 

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya 

1. Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang 

diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala 

usaha 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, merupakan 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 

diberikan kepada nasabah dengan jumlah yang besar dan 

diperuntukkan untuk nasabah besar (korporasi). Dalam 

praktiknya, setiap bank mengelompokkan pembiayaan 
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korporasi sesuai dengan skala bank masing-masing, 

sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang batasan 

minimal pembiayaan korporasi (Ismail, 2018:14). 

f. Pembiayaan dilihat dari akadnya 

1. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, merupakan 

akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati, dimana bank syariah 

bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. 

2. Pembiayaan berdasarkan akad istishna, merupakan 

pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu 

yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan 

penjual atau pembuat. 

3. Pembiayaan berdasarkan akad salam, merupakan akad 

pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu 

dengan syarat tertentu yang disepakati. Dalam praktik 

perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, 

maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah 

atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara 

cicilan. 
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4. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, merupakan 

akad kerja sama antara bank syariah (shahibul mal) yang 

menyediakan seluruh modal dan nasabah (mudharib) 

yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi 

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Untuk 

kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali kerugian 

disebabkan oleh nasabah, maka nasabah yang akan 

menanggung kerugian tersebut. 

5. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, merupakan 

akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana 

masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, 

sedangkan kerugian dianggung sesuai porsi dana 

masing-masing pihak. 

6. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah, merupakan akad 

penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna 

atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan 

transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barangitu sendiri. 

7. Pembiayaan berdasarkan akad ijarah muntahiya 

bittamlik, merupakan akad penyediaan dana dalam 

rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu 

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 

pemindahan kepemilikan barang. 
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8. Pembiayaan berdasarkan akad qardh, merupakan akad 

peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan 

bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman 

yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati 

sebelumnya, baik secara sekaligus maupun secara 

cicilan. (Andri Soemitra, 2018:18) 

f. Prinsip Pemberian Pembiayaan 

Ada beberapa Prinsip Pemberian Pembiayaan yang sering 

dilakukan dalam menilai nasabah yaitu dengan prinsip 5C di 

antaranya ialah: 

1. Character  

Suatau keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang 

yang diberikan pembiayaan bener-benar dapat dipercaya, hal 

ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat 

ptibadi dan latar belakang pekerjaan. 

2. Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang 

bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan 

binis juga di ukur dengan kemampuannya delam memahami 

tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 

3. Capital 

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup egfektif, 

dilihat dari laoran keuangan dengan melakukan pengukuran 

dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran 
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lainnya. 

4. Colleteral 

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Agunan hendaknya melebihi jumlah 

pembiayaan yang diberikan. Agunan juga harus diteliti 

keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka 

agunan yang titipkan akan dapat di pergunakan secepat 

mungkin. 

5. Condition 

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai dari 

kondisi ekonmi sekarang dan akan datang sesuai dengan 

sector masing-masing, serta prosppek usaha dari sector yang 

dijalankan.  (kasmir, 2012:69) 

2.2.4. Pembiayaan yang Bermasalah 

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan bermasalah 

merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga 

pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan 

pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti 

pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut 

tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut 

memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan 

kreditur) (Adiwarman, 2010:19) 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena 

kesulitan kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab 

kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam 

faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

Faktor internal menurut (Trisadimi, 2015:20) adalah 

faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor utama 

yang paling dominan adalah manajerialnya, diantaranya:  

a. Kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah. 

b. Kurangnya dilakukan evaluasi tentang keuangan nasabah 

c. Kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan 

(berpeluang melakukan side streaming). 

d. Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan kepada bisnis 

usaha nasabah. 

e. Proyeksi penjualan terlalu optimis  

f. Aspek jaminan tidak diperhitungkan  

g. Lemahnya supervise dan monitoring.  

h. Terjadinya erosi mental:kondisi ini dipengaruhi timbal 

balik anatara nasabah dan pejabat bank sehingga 

mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak 

didasarkan pada praktik perbankan yang sehat  
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b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal menurut (Trisadimi, 2015:21) adalah 

faktor faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen 

kekuasaan, diantaranya:  

1) Karakter nasabah tidak amanah (nasabah tidak jujur dalam 

memberikan informasi) 

2) Melakukan penyalahgunaan dana 

3) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga 

kalah dalam persaingan usaha  

4) Usaha yang dijalanka relative baru 

5) Bidang usaha nasabah telah jenuh 

6) Tidak mampu menanggulangi masalah  

7) Meninggal 

8) Perselisihan antar pihak 

9) Terjadinya bencana alam.  
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2.3.Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur 

yang menggambarkan variabel bebas adalah Pembiayaan (X1) dan 

Monitoring Pembiayaan (X2). Variabel dependennya adalah 

Efektivitas (Y). Variabel-variabel tersebut akan dianalisis dalam 

penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitas Monitoring Pembiayaan dalam Upaya 

Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar 

Rumusan Masalah 

Bagaimana pelaksanaan monitoring 

pembiayaan dalam upaya meminimalisir 

pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar? 

Bagaimana efektivitas monitoring 

pembiayaan dalam upaya meminimalisir 

pembiayaan bermasalah di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar? 

Teori 

Efektivitas 
1. Kegunaan 

2. Ketepatan dan obyektivitas 

3. Ruang lingkup 

4. Efektivitas biaya 

5. Akuntanbilitas 

6. Ketepatan waktu 

(Hani Handoko, 2015) 

Monitoring 

Pembiayaan 
1. Monitoring Secara Tidak 

Langsung(Ondesk Montoring) 

2. Monitoring Secara Langsung 

(Onsite Monitoring) 

3. Monitoring Pada Pembiayaan 

yang Memerlukan Perhatian 

Khusu (Exeption Monitoring) 

(Veitzhal Rivai, 2019) 

Pembiayaan 
1. Bank Syariah 

2. Mitra Usaha 

3. Adanya kepercayaan 

4. Melakukan akad 

5. Mengandung risiko 

6. Memiliki jangka waktu 

7. Adanya balas jasa 

(Kasmir, 2012) 


