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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan 

yang sangat penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara 

lembaga keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU no. 10 tahun 1998 tentang 

perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam 

bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan 

berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada bank yang melakukan 

usaha secara konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang 

diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara syariah. Kedua jenis bank 

ini mempunyai daya Tarik masing-masing untuk mencapai tujuan awal dari 

bank tersebut. 

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang lebih dahulu 

berkembang dari pada bank syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah 

secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal 

sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha 

non bank telah didirikan sebelum tahun 1992 yang telah menerapkan konsep 

bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. 
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Menurut Sudarsono (2007:27) Bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-

prinsip syariah. 

Kemunculan bank syariah sebagai suatu insitusi bisnis keuangan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariat Islam, menghadirkan 

nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk 

Indonesia. Sistem yang dipraktikan bank syariah seakan menjadi salah satu 

harapan solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami 

dunia saat ini. Secara prinsip bank syariah mengedepakan asas keadilan, 

keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut 

diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis 

bunga seperti yang dipraktikan bank konvensional. Praktik transaksi 

penggunaan dana dan pembebanan bunga yang selama ini banyak dipraktikan, 

terbukti rentan dan membawa dampak buruk pada perekonomian. Indonesia 

pernah menjadi saksi bahwa hal ini berakibat fatal, sehingga ditutupnya 

operasional beberapa bank pada krisis moneter pada tahun 1998. (Yusak 

Laksmana, 2009:1). 

Lembaga perbankan syariah saat ini memiliki beragam produk. Secara 

garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 

kelompok, yaitu: (1) produk penghimpunan dana (funding), (2) produk 

penyaluran dana (financing), dan (3) produk jasa (service). Adapun produk 

penghimpunan dana di bank syariah berbentuk giro, tabungan, dan deposito. 

Sebagai salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana(financing) 

dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk 
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membuka usaha maka dengan demikian, diharapkan usaha masyarakat dapat 

meningkat terus menerus dengan memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak 

Bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaan bisnis perbankan sangat 

memberikan peranan penting dalam penunjang perekonomian melalui 

pembiayaan kepada masyarakat atau pengusaha yang berekonomi lemah. 

Kegiatan pembiayaan merupakan usaha yang didasarkan pada 

kepercayaan dan memiliki resiko yang cukup besar, karena itu pengelolaannya 

harus dilakukan secara professional dengan sistem dan prosedur pembiayaan 

yang sehat dan benar. 

Untuk meyakinkan bank, bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, 

maka sebelum pembiayaan diberikan pihak bank melakukan analisis. Analisis 

pembiayaan meliputi latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek 

usahanya, jaminan yang diberikan. Tujuan analisis ini adalah agar pihak bank 

yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. 

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat 

membahayakan bank. Nasabah dengan hal ini akan mudah memberikan data-

data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak. Akibat jika 

salah menganalisis, maka kredit yang akan disalurkan akan sulit ditagih atau 

macet. Walaupun ada sebenarnya faktor lain yang akan menyebabkan 

terjadinya kredit macet seperti bencana alam yang memang tidak dapat 

dihindari oleh nasabah seperti kebanjiran dan gempa bumi maupun kesalahan 

dalam pengelolaan bisnisnya. Sebagian kredit macet disebabkan oleh 

kesalahan dalam menganalisis pemberian kredit pada nasabah. 
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PT. Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu mikro Pekanbaru kota 

merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan 

pengelolaan dana dari masyarakat yang disalurkan untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini PT. Bank BNI Syariah memberikan fasilitas 

pelayanan pembiayaan dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat 

khususnya masyarakat kabupaten kota Pekanbaru. 

Berikut ini adalah tabel jumlah nasabah Bank BNI Syariah Kcp Mikro 

Pekanbaru Kota selama tiga tahun terakhir dari tahun (2014 hingga tahun 

2016) dapat di lihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Nasabah Bank Bni Syariah Kcp Mikro  

Pekanbaru Kota Tahun2014-2016 

 

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Murabahah 180 269 350

Mudharabah 5 35 45

Musyarakah 31 36 40

216 340 435

Jumlah Nasabah

jumlah

Nasabah Pembiayaan

Jenis Nasabah Jenis Pembiayaan

 
Sumber : Bank BNI Syariah Kcp Mikro Pekanbaru Kota Tahun 2017 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa perkembangan jumlah 

nasabah Bank BNI Syariah Kcp Mikro Pekanbaru Kota mengalami 

peningkatan setiap tahun nya dan tidak ada terjadinya penurunan, dan dapat 

kita lihat dari awal tahun 2014 hingga akhir Desember 2016 prinsip 

Murabahah sangat di minati oleh Masyarakat dikarenakan menggunakan 

prinsip jual beli dengan kesepakatan bersama. 

Dalam pemberian pembiayaan PT. Bank BNI Syariah Kcp Mikro 

Pekanbaru Kota telah menyediakan berbagai produk seperti mikro 2 iB 

Hasanah dan mikro 3 iB Hasanah. 
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Mikro 2 iB Hasanah, yaitu pembiayaan mulai dari Rp. 5 juta hingga 

Rp. 50 juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan. 

Dan Mikro 3 iB Hasanah, yaitu pembiayaan mulai dari > Rp. 50 juta hingga 

Rp. 500 juta dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan. 

Pembiayaan Mikro 2 iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah yang memiliki usaha mikro dan kecil produktif 

(menghasilkan) baik untuk kebutuhan kredit modal kerja atau kredit investasi 

dalam rangka untuk mengembangkan usaha dengan proses yang mudah. 

Contohnya seperti pembiayaan perbaikan rumah, pembelian kendaraan dan 

sebagainya yang tidak melanggar prinsip syariah dan ketentuan pemerintah 

yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan sistem pembiayaan mikro 

pada PT. BNI Syariah kantor cabang pembantu mikro Pekanbaru kota dengan 

judul yaitu “Sistem Pembiayaan Mikro Bagi Nasabah Pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru kota.”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Dari  latar  belakang masalah  diatas,  maka  yang menjadi  rumusan  

masalah  dalam penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana Sistem Pembiayaan Mikro 

yang diterapkan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro 

Pekanbaru Kota”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Untuk mengetahui bagaimana “sistem pembiayaan mikro pada PT. Bank 
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BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru Kota”. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan serta mengaplikasikan ilmu 

tentang sistem pembiayaan mikro yang ada.  

b. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

penerapan sistem pembiayaan mikro yang lebih baik.  

c. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi dan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.  

 

1.4 Metode Penelitian 

1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pembantu Mikro Pekanbaru kota yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 

21 B Pekanbaru, Riau. Penelitian dilakukan pada Bulan Maret sampai 

selesai. 

2.  Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang belum diolah 

perusahaan seperti dokumen maupun keterangan–keterangan yang 

diberikan oleh perusahaan mengenai sistem pembiayaan mikro 
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b.  Data sekunder 

Yaitu data yang telah diolah perusahaan dalam bentuk jadi 

seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas 

perusahaan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik yaitu: 

1. Wawancara  

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan ketua dan 

karyawan di PT. Bank Syariah BNI  Cabang Pembantu Mikro Pekanbaru 

Kota dan pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

2. Dokumentasi  

Dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari perusahaan 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

3. Studi pustaka 

Studi ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengadakan pengumpulan data dari perpustakaan. Pembahasan yang 

diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lain yang 

berhubungan dengan judul penelitian.  

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembahasan 

penulisan laporan praktek ini, penulis membagi pembahasan dalam 4 (empat) 

bab yaitu : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

  Mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM 

  Pada bab ini membahas tentang gambaran umum PT. Bank BNI 

Syariah kantor cabang pembantu Mikro Pekanbaru Kota 

meliputi: sejarah singkat berdirinya PT. Bank Syariah kantor 

cabang pembantu Mikro Pekanbaru Kota, struktur organisasi 

perusahaan, bagian unit kerja, aktivitas perusahaan dan visi dan 

misi. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini akan membahas tentang teori-teori yang terdiri dari 

pengertian sistem pengertian pembiayaan, pengertian usaha 

kecil, sistem pembiayaan murabahah, jenis-jenis pembiayaan, 

kriteria usaha kecil, prinsip-prinsip pembiayaan dan dalam 

tinjauan praktik membahas tentang prosedur pembiayaan 

murabahah (usaha kecil). 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran-saran atau masukan bagi PT. 

Bank BNI Syariah kantor cabang pembantu Mikro Pekanabru 

Kota yang mungkin bermanfaat bagi sistem pemberian kredit 

khususnya kredit mikro. 


