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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Perbankan Syariah di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan meluas. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan Undanag-

Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, dimana dalam Undang-

Undang tersebut telah diatur secara terperinci tentang landasan hukum serta jenis-

jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Dalam Undang-Undang 

tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka 

cabang syariah ataupun mengkonversikan diri secara total untuk menjadi bank 

syariah sepenuhnya. Contoh dari bank syariah tersebut yaitu Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu. 

Munculnya lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi 

Rinjani Batu merupakan lembaga pengkreditan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana untuk digunakan sebagai modal usaha oleh masyarakat terutama bagi 

kalangan menengah kebawah. Sesuai dengan visi dan tujuan Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu mempunyai beberapa produk unggulan yaitu 

seperti Tabungan Syariah, Deposito Syariah dan Pembiayaan Syariah, pembiayaan 

syariah tersebut terdiri dari 2 (dua) macam yaitu pembiayaan Murabahah dan 

pembiayaan Musyarakah. Hal utama yang membedakan antara bank syariah dengan 

bank konvensional adalah pada penghimpunan dana dan penyaluran dana.
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Penyaluran dana tersebut berupa pembiayaan. Pembiayaan merupakan 

aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak 

lain selain bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan Murabahah 

adalah salah satu jenis pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah Bumi Rinjani Batu sebagai sarana untuk membantu memberikan 

pembiayaan terhadap usaha masyarakat yang kebanyakan pada kalangan menengah 

kebawah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana yaitu pihak bank syariah kepada pengguna dana 

yaitu nasabah atau mitra. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana 

yang akan diberikan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan mendapatkan 

kepercayaan dari pemberi pembiayaan tersebut, sehingga penerima pembiayaan 

harus berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya 

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Akad 

merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank 

syariah dengan pihak lain yaitu nasabah atau mitra. Akad yang digunakan yaitu 

akad murabahah dan musyarakah. Sehingga masyarakat yang membutuhkan dana 

dapat memilih akad yang sesuai (Ismail, 2015:105). 

Pemberian pembiayaan kepada nasabah atau mitra dapat mendorong 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola 

dengan baik oleh lembaga keuangan. Sebaliknya jika pengeolaan pembiayaan yang 

tidak baik maka akan menimbulkan banyak permasalahan yang datang dan 

membuat penyebab ambruknya suatu lembaga keuangan tersebut. Dalam dunia 

perbankan syariah kita telah mengenal 5 prinsip analisis pembiayaan yaitu meliputi: 
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Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional. Dengan adanya prinsip 

perbankan syariah tersebut masih belum cukup, masih harus memperhatikan sifat 

amanah, kejujuran, kepercayaan dari setiap nasabah agar tidak ada terjadinya resiko 

pembiayaan yang telah disalurkan. 

Resiko pembiayaan yaitu resiko kerugian yang berhubungan langsung dengan 

pihak peminjam, dan peminjam tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 

membayar kembali dana yang telah dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh 

tempo ataupun sesudahnya. Pinjaman yang dimaksud dalam pembahasan resiko ini 

adalah aktiva produktif yaitu alokasi dana bank yang ditempatkan pada pihak lawan 

transaksi atau peminjam, dimana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan 

kembali pada waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Pengembalian dana 

dari pinjaman adalah berupa pokok pinjaman ditambah margin atau bentuk 

investasi lain. 

Adanya pembiayaan yang bermasalah tersebut, pihak PT BPRS Bumi Rinjani 

Batu dibenarkan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang 

sudah diberikan kepada nasabah, ini akan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992. Meskipun Undang-Undang telah memperbolehkan lembaga ekonomi 

melakukan upaya-upaya hukum dalam menyelamatkan modalnya, tapi dalam 

menghadapi kejadian tersebut pihak dari PT BPRS Bumi Rinjani Batu justru 

melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 

terutama dalam pembiayaan murabahah. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT BPRS Bumi 
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Rinjani Batu Cabang Junrejo yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul 

“PEMANTAUAN DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH 

BERMASALAH DI PT BPRS BUMI RINJANI BATU CABANG JUNREJO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, diharapkan pembahasan yang 

selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pembiayaan pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo dalam hal 

pembiayaan bermasalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah pada PT BPRS 

Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo? 

2. Bagaimana pemantauan dan penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah 

pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo? 

C. Tujuan 

Tujuan yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab pembiayaan Murabahah bermasalah 

pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan pemantauan dan penanganan pembiayaan 

Murabahah bermasalah pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo. 

D. Manfaat 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Bagi penulis, untuk membandingkan teori yang selama penelitian dilapangan 

ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan antara 

teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik secara langsung 

dilokasi sebenarnya. 

2. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta 

evaluasi terhadap kinerja bank yang diteliti, khususnya berkaitan dengan 

pembiayaan murabahah yang bermasalah pada PT BPRS Bumi Rinjani Batu 

Cabang Junrejo. 

3. Bagi pihak lain, khususnya bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang 

dari arah dan sasaran penelitian, serta diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 

dimanfaatkan. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu faktor penyebab 

pembiayaan murabahah bermasalah serta bagaimana pemantauan dan penanganan 

yang dilakukan oleh PT BPRS Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo 
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