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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pembiayaaan 

Konsep biaya adalah mendapatkan barang dan jasa dapat dilakukan 

dengan mengeluarkan atau mengorbankan segala sesuatu yang mana memiliki  

tujuan untuk maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan 

untuk mendapatkan laporan laba rugi setelah penghasilan, dari komponen biaya 

tersebut dapat mengurangi pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. 

Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.6 

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 tentang 

pembiayaan bahwa penyediaan uang atau tagihan diperoleh atas dasar persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mana pihak yang dibiayai 

wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang 

tertentu dengan memberi imbalan atau bagi hasil.
7

 

Pendanaan atau pembiayaan dalam perbankan diberikan untuk 

pengembagan suatu usaha atau jenis bisnis lainnya kepada nasabah yang telah 

disepakati sebelumnya dan di dalam perjanjian terdapat kesepakatan bagi hasil  

Al Quran surah Al- Maidah ayat 1 berbunyi: 

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد ۚ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…” (QS.Al-

Maidah 5:1) 

                                                           
6Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, Kamus Perbankan, (Jakarta: Bank Indonsia, 

1999), cetakan pertama, hlm, 30. 
7Undang- undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cetakan 

pertama, hlm, 30. 
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Kandungan surah Al-Maidah di atas menjelaskan tentang hubungan 

perjanjian antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya (hablum 

minallah wa hablum minannas).  

Istilah kredit pada bank umum atau konvensional mengenai pembiayaan 

yakni dikenal dengan istilah penyediaan sejumlah dana yang disepakati oleh 

kedua belah pihak (bank dan nasabah), dan kemudian dalam pelunasannya 

menggunakan acuan bunga yang berlaku di bank tersebut.8 

Pembiayaan atau kredit pada bank syariah maupun bank konvensional 

tidak ada perbedaannya, adapun perbedaan yang mencolok antara keduannya yakni 

bank konvensional menggunakan istilah bunga, sedangkan bank syariah 

menggunakan istilah imbalan atau bagi hasil dalam transaksinya.9 

2.2 Unsur - unsur dalam Pembiayaan 

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara 

mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika kita bicara pembiayaan 

maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya, menurut 

Kasmir unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan, antara 

lain:10 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan yaitu pengembalian dalam bentuk uang, jasa maupun barang 

akan benar-benar diterima kreditur kembali dari debitur dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan. 

 

 

                                                           
8Kasmir, Bank dan Keuangan Lainnya, (Jakarta, 2000), cet. Ke-4, hlm, 92. 
9 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta, 2001), hlm, 73. 
10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, 2008), hlm, 98-99. 
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2. Kesepakatan 

Suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana kedua 

belah pihak sudah menandatangani perjanjian terkait hak dan kewajiban dalam 

pembiayaan. 

3. Jangka Waktu 

Jangka waktu dalam suatu pembiayaan mempunyai kesepakatan masing-

masing. Pengambilan pembiayaan yang telah disepakati pasti memiliki jangka 

waktu dan dapat dipastikan bahwa setiap jangka waktu yang telah ditentukan 

terdapat pada setiap pembiayaan. 

4. Resiko 

Bank tidak selamanya memperoleh keuntungan dalam memberikan 

pembiayaan kepada perusahaan. Resiko kerugian pada pembiayaan bank biasa 

terjadi ketika terjadinya Side Streaming, kelalaian, maupun keuntungan yang 

disembunyikan nasabah. Semakin lama jangka waktu pengembaliannya maka 

semakin besar pula resiko yang ditanggung oleh pihak bank dan demikian 

sebaliknya.  

5. Balas jasa 

Balas jasa merupakan hasil yang didapatkan dari bagi hasil atas pemberian 

pembiayaan atau jasa kepada nasabah. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil 

merupakan biaya administrasi yang berbentuk keuntungan bank. 

Unsur-unsur yang telah dijelaskan terbukti bahwa pembiayaan pada 

dasarnya merupakan pemberian kepercayaan dan prestasi yang diberikan benar-

benar diyakini dapat dikembalikan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan antara 

kedua belah pihak terkait jangka waktu dan syarat. 
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2.3 Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan pada dasarnya dibedakan menjadi dua yakni: makro 

dan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan:11 

1. Meningkatkan ekonomi umat, adalah dengan pembiayaan masyarakat yang 

tidak mendapatkan akses ekonomi,  mereka dapat melakukan akses ekonomi. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, adalah dana tambahan digunakan 

untuk pengembangan usaha. Dana tambahan ini diperoleh melalui aktifitas 

pembiayaan. Pihak yang  memiliki dana lebih dapat menyalurkan dananya 

kepada pihak yang minus dana, sehingga dana tersebut dapat diputar dalam 

bentuk usaha. 

3. Meningkatkan produktifitas, adalah pembiayaan memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk meningkatkan produksi usahanya, tanpa adanya dana segar  

upaya produksi tidak akan berjalan dan berkembang. 

4. Membuka lapangan kerja baru, adalah dengan adanya penambahan dana dapat 

membuka sektor-sektor usaha baru, maka sektor usaha baru tersebut akan 

menyerap tenaga kerja. Maka dengan penambahan dana dapat membuka atau 

menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat. 

Adapun secara mikro yakni :12 

1. Upaya memaksimalkan laba, adalah setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

untuk menghasilkan laba. Tujuan setiap pengusaha mencapai laba maksimal 

dengan dukungan dana yang cukup dari suatu pembiayaan.  

2. Pendayagunaan sumber ekonomi, adalah sumber daya alam, sumber daya 

manusia serta sumber daya modal yang dijadikan satu dapat mengembalikan 

                                                           
11 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta,2005), hlm, 17. 
12 Ibid, hlm, 17. 
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sumber daya ekonomi. Adanya pembiayaan bertujuan untuk memfasilitasi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengalami kekurangan 

modal. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan 

daya guna sumber daya ekonomi. 

3. Penyaluran kelebihan dana, adalah keseharian dalam kehidupan masyarakat 

terdapat pihak yang memiliki kelebihan dana (debitur atau muzakki) 

sedangkan yang lain terdapat pihak yang kekurangan dana (kreditur atau 

mudharib). Masalah dana memiliki kaitan dengan mekanisme pembiayaan, 

yang mana pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan 

penyaluran kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana 

(minus). 

2.4 Jenis-jenis Pembiayaan Perbankan 

Menurut Al-Harran (1999) dalam Ascarya, pembiayaan dalam perbankan 

syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu:13 

1) Return Bearing Financing, yaitu bentuk yang secara komersial 

menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan 

nasabah juga memberikan keuntungan. 

2) Return Free Financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari 

keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang  membutuhkan (poor), 

sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. 

3) Charity Financing, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada orang yang 

membutuhkan atau orang miskin tanpa adanya penarikan keuntungan. 

 

                                                           
13 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, 2011), hlm, 122. 
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Adapun jenis pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia dibagi 

menjadi 5 yaitu:14 

• Pembiayaan Mudharabah 

Mudhrabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana 

(shohibul maal) dengan nasabah (mudhorib) yang mempunyai keahlian atau 

keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil 

keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah 

yang disepakati. 

ةً  اَر َج وَن تِ َكُ َْن ت َلَّ أ ِل إِ اِط َ ب الْ ِ ْم ب كُ َ ن يْ ْم بَ كُ َ ال َو َْم وا أ لُ ْكُ َأ وا ََل ت نُ يَن آَم ِذ َّ ا ال هَ َيُّ َيا أ

ا يًم ِح ْم َر كُ اَن بِ َ كَ نَّ َّللاَّ ْم ۚ إِ كُ فُسَ َنْ وا أ ُلُ ت َقْ ََل ت ۚ َو ْم  كُ نْ اٍض ِم ََر ْن ت  عَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An 

Nisa’:29) 

 

Ayat tersebut menjadi landasan hukum Mudharabah, adapun pengertian 

pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang dilakukan kedua belah pihak 

(bank dan nasabah) dimana bank yang menyediakan dana dan nasabah yang 

mengelola.15 Hak perbankan yakni melakuakan pengawasan, serta mengajukan 

usulan, dari kegiatan tersebut bank mendapatkan imbalan atau keuntungan yang 

sesuai dengan kesepakatan.  

Perhitungan nisbah pembiayaan mudharabah dari keuntungan dan 

angsuran nasabah dengan bank yaitu :  

                                                           
14 Ibid, hlm. 123. 
15 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan 

Takafuly) di Indonesia, (Jakarta, 1997) hlm, 86. 
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• Pembiayaan Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menjadikan satu harga 

barang dan keuntungan (margin) atas kesepakatan oleh penjual dan pembeli (bank 

dan nasabah).
16

 Pembiayaan murabahah yaitu perjanjian kedua belah pihak (bank 

dan nasabah) yang mana bank membiayai barang yang diinginkan nasabah dan 

sistem pembayarannya sistem ditangguhkan. 

• Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha yang dilakukan 

antara dua atau lebih pemilik modal, yang mana modal tersebut digunakan pada 

suatu usaha dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, 

mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam suatu usaha. Hasil usaha akan 

mendapatkan keuntungan maupun kerugian yang dibagikan atau ditanggung 

bersama menurut proporsi masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 

• Pembiayaan Istisna’ 

Pembiayaan dengan konsep pemesanan, konstruksi maupun manufaktur 

merupakan konsep dari pembiayaan dalam bank syariah yang dilakukan pada 

permasalahan yang mana obyek atau barang yang ditransaksikan (jual-beli) belum 

                                                           
16 Adiwarman Karim, Analisis Fiqih Dan Keuangan edisi pertama cet-4, (Jakarta,2003), 

hlm, 161. 

Pokok Pembiayaan + Hak keuntungan bank = Jumlah Tanggungan Nasabah 

Jumlah Tanggungan Nasabah : Jangka Waktu Pembiayaan Nasabah = Angsuran 

Nasabah perbulan 

Nisbah Bank 40% x Hasil Keuntungan Keseluruhan = Hak Keuntungan Bank 

Nisbah Nasabah 60% x Hasil Keuntungan Keseluruhan = Hak Keuntungan 

Nasabah 
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ada. Permasalahan ini sering muncul pada proses pembangunan rumah atau 

gedung, konfeksi dan lain-lain.17 

• Pembiayaan Salam

Sistem pembelian dengan cara pembayaran dimuka pada hasil pertanian 

dengan spesifikasi tertentu dari petani (nasabah) dan akan diperdagangkan 

kembali kepihak lain (nasabah ke-2) yang memerlukan dengan jangka waktu 

pengiriman yang telah ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari 

pihak pertama, pihak bank menawarkan pada pihak kedua untuk membeli hasil 

pertanian dari pihak pertama dengan ketetapan harga pembelian dan penjualan 

atas kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.18 

2.5 Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan 

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional No 7 tentang barang jaminan, 

bahwa barang yang dijadikan jaminan bisa dijual kembali apabila nasabah 

memang sengaja, lalai atau menyalahi kesepakatan yang telah dibuat 

sebelumnya.19 Penjelasan dari fatwa DSN No 7 yaitu barang jaminan dalam 

perbankan syariah sebagai alternative terakhir bilamana usaha nasabah yang 

dijalankan mengalami keterpurukan dan dianggap tidak bisa ditolong atau 

diselamatkan, yang mana barang jaminan menjadi alternative terakhir perbankan 

untuk mendapatkan kembali modal yang telah diberikan dalam bentuk 

pembiayaan kepada nasabah. 

17 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syariah, (Jakarta, 2003), hlm, 73. 
18 Ibid, hlm, 73. 
19Euis Amalia, M.Taufiqi dan Dwi Nuraini I, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah, 

(Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007), hlm, 29. 
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2.6 Tinjauan Umum Mengenai Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah yaitu permasalahan yang timbul akibat nasabah 

kesulitan atau terlambat dalam membayar angsuran yang telah disepakati 

sebelumnya oleh kedua belah pihak. Keterlabatan melakukan pembayaran 

angsuran merupakan persoalan penting yang mana mengakibatkan berbagai 

konsekuensi berbahaya bagi perbankan. Jika terdapat beberapa permasalahan yang 

dikomentari akan menjadi barometer perbankan yang bersifat permanen dan tidak 

dapat dirubah. 

2.6.1 Timbulnya Pembiayaan Bermasalah 

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dapat di analisis dari awal oleh 

petugas perbankan dari segi Internal ataupun eksternal. Faktor internal dalam 

perusahaan yang sering bermasalah yakni dari management. Beberapa kesulitan 

keuangan yang timbul akibat faktor internal dapat dilihat sebagai berikut :20 

1) Melemahnya kebijakan dalam pembelian dan penjualan, 

2) Pengawasan pada biaya dan pengeluaran masih kurang. 

3) Kurang tepatnya dalam kebijakan memberikan piutang 

4) Penempatan aktiva tetap yang berlebihan, 

5) Modal perusahaan yang kurang mencukupi. 

Faktor Eksternal yaitu faktor yang terdapat diluar kekuasaan management 

perusahaan antara lain:21 

1) Musibah berupa bencana alam, 

2) Perperangan, 

3) Kondisi perekonomian dan perdagangan yang sulit diprediksi, 

                                                           
20 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta, 

2012), hlm, 73. 
21 Ibid, hlm, 73. 
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4) Perkembangan teknologi, 

5) Nasabah. 

2.6.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan 

Adapun kriteria dari komponen-komponen aspek penetapan penggolongan 

kualitas pembiayaan diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 

8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktiv Bank 

Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 

sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 

(SEBI No. 8/22/DPbS). 

 Penetapan golongan kualiatas pembiayaan pada masing-masing komponen 

ditetapkan kriteria tertentu untuk setiap kelompok produk pembiayaan sebagai 

berikut:22 

1) Lancar 

Apabila pembayaran angsuran pinjaman tepat waktu, tidak terjadi 

tunggakan, sesuai persyaratan akad pembiayaan, menyampaikan laporan secara 

teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan 

pengikatan agunan kuat. 

2) Dalam Perhatian Khusus 

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau 

margin sampai dengan 90 hari, menyampaikan laporan keuangan secara teratur 

dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat, 

serta melakukan pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang 

tidak prinsipil. 

                                                           
22 Ibid, hlm, 67-71. 
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3) Kurang Lancar 

Dikategorikan kurang lancar apabila adanya keterlambatan pemayaran 

angsuran melewati 90-180 hari, laporan keuangan disampaikan secara tidak 

teratur dan meragukan, pengikat agunannya kurang kuat, dokumen perjanjian 

kurang lengkap, adanya pelanggaran serta tidak jujur (cooperative). 

4) Diragukan 

Adanya keterlambatan pembayaran angsuran pokok yang melewati 180- 

270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat 

dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan 

lemah serta telah melakukan pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok 

perjanjian piutang. 

5) Macet 

Adanya keterlambatan pembayaran angsuran pokok atau margin melewati 

270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak 

ada. 

2.6.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit 

Sebelum suatu fasilitas pembiyaan diberikan, bank harus merasa yakin 

bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Dalam melakukan 

penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan 

ukuran-ukuran yang ditetapkan  sudah menjadi standar penilaian setiap bank. 

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan 

nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 
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Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C pembiayaan sebagai 

berikut:23 

1) Character 

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. 

2) Capacity 

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang 

dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis dapat diukur dengan 

kemampuan dalam pemahaman ketentuan pemerintah. Kemampuan tersebut 

akan berdampak pada pengembalian pembiayaan yang diberikan. 

3) Capital 

Efektifitas penggunaan modal dapat dilihat dari laporan keuangan 

usahanya (neraca dan laporan laba-rugi), serta dapat melakukan pengukuran 

pada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. 

4) Colleteral 

Calon nasabah harus memberikan barang jaminan terhadap perbankan baik 

yang bersifat fisik maupun non-fisik. Barang jaminan harus melebihi jumlah 

pembiayaan yang diajukan. Barang jaminan yang diberikan harus diteliti 

kebenarannya sehingga apabila terjadi suatu permasalahan, maka  barang 

jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin. 

5) Condition 

Pandangan kondisi ekonomi dan politik di masa sekarang maupun yang 

                                                           
23 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta, 2009), hlm, 108-110. 
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akan datang serta prospek usaha yang dijalankannya berpengaruh terhadap nilai 

pembiayaan yang akan diajukan. Diharapkan prospek usaha yang dijalankan 

benar-benar baik untuk kedepannya, supaya dapat meminimalisir terjadinya 

kegagalan dalam pembiayaan. 

Adapun metode analisis 7P dalam pembiayaan sebagai berikut:24 

1) Personality 

Kepribadian atau tingkah laku nasabah dinilai sehari-hari dan masa 

lalunya. Dalam personality juga menilai dari segi sikap, emosi, tingkah laku, 

dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu permasalahan. 

2) Party 

Menggolongkan nasabah sesuai dengan golongannya seperti modal, 

karakter, dan loyalitasnya, dapat mempermudah pihak perbankan untuk 

memfasilitasi nasabah tersebut. 

3) Perpose 

Tujuan nasabah dalam mengambil suatu pembiayaan termasuk jenis yang 

diinginkan nasabah. Tujuan tersebut dapat dikategorikan bermacam-macam 

sebagai pembiayaan modal kerja, investasi, konsumtif maupun produktif. 

4) Prospect 

Klarifikasi usaha nasabah akan menguntungkan atau tidak pada masa yang 

akan datang. Spekulasi tentang adanya prospek usaha nasabah, akan 

mengakibatkan kerugian maupun keuntungan bagi perbankan dan juga nasabah 

itu sendiri. 

 

                                                           
24 Ibid, hlm, 110-111. 
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5) Payment 

Cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah dipilih atau dari 

sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Jika penghasilan 

debitur baik, pengembalian nasabah juga akan baik. Adapun salah satu dari 

usaha nasabah mengalami kerugian akan dapat ditutupi oleh usaha yang 

lainnya. 

6) Profitability 

Analisis tentang bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba dapat 

diukur dari periode ke periode apakah akan mengalami kesamaan atau akan 

semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan 

didapatkannya. 

7) Protection 

Perlindungan terhadap nasabah untuk menjaga usaha dan barang 

jaminanya. Bentuk perlindungan yang diberikan dapat berupa jaminan barang, 

jaminan orang, maupun jaminan asuransi. 

2.6.4 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 

Berbagai usaha dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dapat 

dilakukan dengan cara berikut:25 

1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 

Penjadwalan ulang adalah merubah persyaratan pembiayaan hanya 

menyangkut jadwal pembayaran angsuran dan perubahan besarnya angsuran 

pembiayaan dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period). 

Ketentuan tersebut hanya dapat diberikan kepada peminjam yang memiliki 

                                                           
25 Siamat Dahlan, Manejemen Bank Umum, (Jakarta¸1993) hlm, 222-223. 
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itikad dan karakter yang baik, jujur serta memiliki kemauan untuk membayar 

atau melunasi angsuran pembiayaan (willingness to pay).  

2) Reconditioning (Persyaratan Ulang) 

Persyaratan ulang adalah merubah sebagian atau seluruh syarat-syarat 

pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka 

waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh 

bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan persyaratan pembiayaan tersebut 

tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh 

pembiayaan menjadi ‘equity’ perusahaan. Pembiayaannya dapat dilakukan 

persyaratan ulang apabila debitur memiliki sifat jujur, cooperative, serta usaha 

yang dijalankan diperkirakan masih dapat beroperasi.  

3) Restructuring (Penataan Ulang) 

Penataan ulang adalah merubah persyaratan pembiayaan yang terdiri dari: 

• Memberi tambahan dana bank,  

• Menjadikan seluruh atau sebagian tunggakan dikonversi kepada pokok 

pembiayaan baru, 

• Seluruh atau sebagian dari pembiayaan dapat dikonversi menjadi 

penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah 

penyertaan. 

4) Liquidation (Likuidasi) 

Likuidasi adalah menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang nasabah. 

Hal ini dilakukan oleh pihak bank jika memang menurut bank pembiayaannya 

tidak bisa di tolong, dalam artian usaha yang dimiliki nasabah tidak memiliki 

prospek kedepannya. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan 



22 
 

penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi 

perbankan umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank 

dapat diserahkan kepada BPPN, untuk dilakukan eksekusi pelelangan. 

5) Asuransi Pembiayaan 

Asuransi pembiayaan adalah pertanggungan pembiayaan yang diberikan 

pihak ketiga (perusahan asuransi atau lembaga penjamin) baik secara 

compulsory (wajib) maupun voluntary (case by case) atas permintaan bank 

dengan membayar premi atau jasa dalam jumlah tertentu. Penetapan adanya 

syarat pertanggungan pembiayaan kepada pihak ketiga berdasarkan 

pertimbangan sharingresiko atas pemberian pembiayaan yang mempunyai 

tingkat resiko yang cukup tinggi bagi bank. Pembiayaan yang tidak didukung 

dengan jaminan pokok maupun jaminan tambahan pada umumnya diharuskan 

untuk diasuransikan pembiayaannya.26 

Di bawah ini terdapat tabel penelitian terdahulu mengenai pembiayaan 

bermasalah dilembaga bank maupun non-bank syariah. 

Tabel 2.1: 

Penelitian Terdahulu Pembiayaan Bermasalah 

                                                           
26 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta, 2003), 

hlm, 131. 

No 

Penulis, tahun, 

metode 

penelitian. 

Judul Kesimpulan 

1. Kina, 2008, 

studi kasus. 

Mekanisme penanganan 

pembiayaan Murabahah 

(Kasus pada BMT 

Syariah Pare). 

Pada hasil penelitian Kina, 

memiliki beberapa faktor 

terjadinya pembiayaan 

bermasalah antara lain: 

1. Melakukan analisa 

pembiayaan yang kurang 

tepat, 

2. Nasabah yang tidak 

memiliki kejujuran, 
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3. Usaha yng dijalankan 

nasabah tidak lakukan 

secara sungguh-sungguh, 

4. Mengalami kebangkrutan 

total dalam usaha, 

5. Karakter dari nasabah itu 

sendiri. 

Adapun cara menangani 

pembiayaan Murabahah 

bermasalah yaitu dengan cara: 

1. Mengidentifikasi karakter 

dari nasabah itu sendiri, 

2. Melakukan pendekatan 

pada nasabah, 

3. Memberikan solusi untuk 

usaha nasabah. 

2. Inayah, 2009, 

penelitian 

lapangan yang 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Strategi penanganan 

pembiayaan bermasalah 

pada pembiayaan 

Murabahah di BMT 

Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta. 

Untuk menangani pembiayaan 

bermasalah, pihak BMT BIF 

menggunakan strategi yang 

sudah ditetapkan Fatwa DSN, 

yaitu dengan cara: 

1. Rescheduling 

pembiayaan murabahah 

2. Reconditioning 

pembiayaan murabahah, 

3. Penyelesaian pembiayaan 

bagi nasabah yang tidak 

mampu membayar, 

4. Pencadangan bagi hasil 

dalam pembiayaan 

musyarakah dan 

mudharabah, 

5. Line Facality 

6. Potongan utang 

pembiayaan murabahah. 

 

 

3. 

 

Prasetyo, 

2010, 

Deskriptif 

Kualitatif. 

 

Strategi 

penanggulangan 

pembiayaan murabahah 

bermasalah (Kasus pada 

BMT Ta’awun Cipulir). 

 

Strategi yang dilakukan dalam 

mengatasi pembiayaan 

bermasalah tersebut terdiri dari 

beberapa tahapan, yaitu: 

1. Melakukan pendekatan 

pada nasabah, 

2. Dengan cara penagihan 

secara intensif 

(collection). 

4. Fachri, 2011, 

Studi Kasus. 

Tinjaun Yuridis 

terhadap nasabah yang 

melakukan pembiayaan 

Penelitian tersebut menjelaskan 

penyelesaian pembiayaan 

bermasalah pada BRI KCI 
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bermasalah dalam 

perjanjian Murabahah 

pada Perbankan syariah 

(Studi pada BRI 

Syariah KCI S.Parman 

Medan). 

S.Parman Medan dilakukan 

dengan 2 cara, yaitu: 

1. Soft Approach, 

2. Hard Approach (jalur 

hukum melibatkan 

BAYERNAS, Pengadilan 

dan Kepolisian). 

Serta pendekatan yang dilakukan 

pihak bank terhadap nasabah 

dilakukan dengan cara: 

1. Memperpanjang waktu 

pembayaran 

(Reschedule), 

2. Memperpanjang angsuran 

(Restrukturasi), 

3. Menentukan tingkat 

marjin (Reconditioning), 

4. Pembebasan bagi 

nasabah yang tidak 

mampu membayar tetapi 

pokok pembayaran tetap 

dibayar (Write off). 

5. Yuditira, 

2011, 

Penelitian 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

Deskriptif. 

Strategi penyelesaian 

pembiayaan bermasalah 

pada Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Cabang 

Jatinegara. 

Dimana hasil dari penelitian 

tersebut yaitu cara penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dengan 

revitalisasi pembiayaan: 

1. Penataan kembali 

(Restructuring), 

2. Penjadwalan kembali 

(Rescheduling), 

3. Persyaratan kembali 

(Reconditioning), 

4. Penyelesaian melalui 

jamunan (Liquidasi), 

5. Tutup buku (Write off). 


