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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Adiwarman Karim, sejarah perekonomian umat Islam 

menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai 

syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah 

Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk 

keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman 

uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. 1 

Perbankan syariah saat ini menjadi lembaga keuangan yang banyak diminati 

oleh masyarakat baik muslim maupun non muslim karena kualitas dan 

prinsipnya yang mengharamkan adanya unsur riba dalam setiap transaksi 

usahanya. Produk dari perbankan syariah yang banyak diminati oleh 

masyarakat adalah pembiayaan. Baik itu pembiayaan yang bersifat produktif 

maupun konsumtif. Bagi bank syariah sendiri, pembiayaan pada sisi aktiva 

neraca bank syariah merupakan bagian yang terbesar dari dana operasional. 

Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank yang terbesar sekaligus 

merupakan sumber risiko bisnis yang terbesar.2 

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah 

adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan 

oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah

                                                 
1 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta:2010), h. 18. 

2 Trisadini Prasastinah Usanti, Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah, Jurnal 

Yuridika Volume 29 No 1 (Januari - April 2014), h. 2. 
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berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan 

yang disepakati. Menurut Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayul 

Muaqtashid, karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang 

disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu 

pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan 

yang ditambahkan pada biaya tersebut.3 

 Keuntungan yang disepakati ini adalah keuntungan yang ditambahkan pada 

saat terjadi pembiayaan. Keuntungan ini diajukan oleh pihak bank berdasarkan 

pada perhitungan margin yang telah ditetapkan sebelumnya. Bank akan 

menyampaikan kepada nasabah terkait dengan keuntungan ini. Kesepakatan 

antara bank dengan nasabah akan terjalin apabila syarat dan ketentuan bank 

telah terpenuhi dengan baik. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada 

perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada 

perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, 

sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/ tingkat keuntungan 

murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual 

tidak boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, 

bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau 

diakadkan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang 

                                                 
3 Adiwarman A. Karim, Op.Cit., h. 113. 
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diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas 

harganya, seperti mobil atau motor.4 

Akad pembiayaan murabahah sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. 

Masyarakat kini dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan murabahah 

untuk kepentingannya. Bank BTN Syariah yang sangat dikenal oleh masyakarat 

karena pembiayaan kepemilikan rumah. Pembiayaan ini dilaksanakan dengan 

akad berdasarkan prinsip murabahah, maka kesepakatan harga akan tetap 

terjaga (fixed) pada nilai tertentu sampai akhir masa akad sehingga nilai 

angsuran tidak berubah sampai akhir.5 

Pembiayaan pemilikan rumah dengan prinsip murabahah juga digunakan 

Bank BTN Syariah untuk produk Multimanfaat BTN iB. Multimanfaat BTN iB 

merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi 

para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa 

Payroll BTN Syariah. Multimanfaar BTN iB digunakan untuk keperluan 

pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, furniture 

dan alat rumah tangga, serta barang-barang yang menjadi kebutuhan nasabah.6 

Bank sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan 

eksternal dan internal yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah 

termasuk Bank BTN Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis 

risiko pembiayaan dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat 

                                                 
4 Binti Nu Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta:2015), h. 224 

5 Pembiayaan KPR BTN IB www.btn.co.id/ syariah , diakses pada tanggal 30 Maret 2017 
6 Ibid, diakses pada tanggal 30 Maret 2017 

http://www.btn.co.id/
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pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu 

kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat 

diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. 

Risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.7 

Penilaian 5C terdiri dari Character (karakter), Capacity (kemampuan), 

Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi) yang dilakukan 

bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah ternyata masih 

belum cukup. Karena jumlah nasabah yang tidak konsisten dalam membayar 

angsuran pembiayaannya cukup banyak dan menimbulkan pembiayaan 

bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BTN Syariah ini pada 

umunya disebabkan oleh faktor ekonomi, seperti pindah tempat kerja, PHK, 

atau mengalami penurunan pendapatan.  

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan dengan upaya preventif 

yang dilakukan oleh bank. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah dimana 

tingkat NPF (Non Performing Loan) semakin meningkat. Bank syariah wajib 

menerapkan dan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah 

tersebut, sehingga dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima 

kembali.  

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat 

dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya 

preventif (pencegahan) seperti pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data 

pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan 

                                                 
7 Adiwarman A. Karim, Op.Cit, h.255 
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yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau 

pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Upaya represif merupakan 

upaya yang bersifat penyelamatan pembiayaan bermasalah.8 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui 

persentase pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) yang 

terjadi pada Bank BTN Syariah Malang tahun 2012 sebesar 3,80% dan tahun 

2016 menurun tajam hingga mencapai 0,8% saja dari total 6.000 nasabah 

pembiayaan murabahah. Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk 

menggali lebih dalam tentang starategi apa yang digunakan oleh Bank BTN 

Syariah sehingga mampu menekan angka NPF secara berangsur-angsur 

membaik. Bank BTN Syariah menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini 

melalui beberapa tahap yang disesuaikan berdasarkan tingkat permasalahannya. 

Bank pada tahap awal akan melakukan upaya preventif dengan cara 

pembinaan kepada nasabah. Apabila upaya preventif ini tidak berhasil, maka 

bank akan melakukan tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui 

restrukturisasi pembiayaan. Jika pembiayaan tetap tidak dapat diselesaikan, 

maka bank akan menyelesaikannya melalui litigasi.  

Berdasarkan  uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti 

topik yang berjudul “Strategi Bank BTN Syariah Dalam Penyelesaian 

Pembiayaan Murabahah Bermasalah” (Studi Pada Bank BTN Syariah Kantor 

Cabang Malang). Penelitian ini bertujuan agar diperoleh gambaran yuridis 

                                                 
8 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta : 2012), h. 

82. 
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mengenai sebab timbulnya pembiayaan bemasalah di dunia perbankan dan 

antisipasi serta strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan Bank BTN Syariah Malang, 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi Bank BTN Syariah Malang dalam penyelesaian 

pembiayaan pemilikan rumah bermasalah? 

2. Strategi apakah yang paling efektif untuk penyelesaian pembiayaan 

murabahah bermasalah di Bank BTN Syariah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis strategi Bank BTN Syariah Malang dalam penyelesaian 

pembiayaan murabahah bermasalah 

2. Mengevaluasi strategi yang paling efektif dan memberikan solusi untuk 

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BTN Syariah 

Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah pada studi 

pembiayaan syariah.  

1. Manfaat teoritis  

a) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi para 
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akademisi terhadap bidang perbankan syariah, mengenai antisipasi 

dan strategi yang paling efektif untuk mengurangi terjadinya 

pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah bermasalah pada 

lembaga perbankan syariah.  

b) Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai proses pembiayaan 

murabahah mulai dari akad hingga strategi penyelesaian 

pembiayaan murabahah bermasalah yang begitu teratur. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi Perbankan 

Diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi PT. 

Bank BTN Syariah Malang dalam hal antisipasi untuk mengurangi 

terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah. Dan menjadi 

pertimbangan  untuk  mengevaluasi kebijakan yang akan diberikan 

di tahun-tahun mendatang. 

b) Bagi Pemerintah 

Penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan pula bagi 

pemerintah dan pihak pengambil keputusan terkait memberi 

alternatif arah pengembangan industri perbankan syariah khususnya 

untuk masa yang akan datang. 

 

 

 


