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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Badan Usaha Milik Kampung sama dengan Badan Usaha Milik

Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007

bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu

Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk

dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri

dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Di wilayah administratif pada beberapa Kabupaten di Provinsi

Indonesia wilayah penyebutan desa dinamakan menjadi kampung.

Pembentukan BUMKam diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru

pedesaan atau perkampungan yang tumbuh dan berkembang, dari

bawah yang mengelola potensi Desa/Kampung secara kolektif

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan langsung dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Sebagai dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Kampung

(BUMKam) di Kabupaten Siak antara lain :1

1 Website Internet
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1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .

2) Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,

Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah

memberikan payung hukum atas BUMKam

4) Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 18 Tahun 2007 tentang Badan

Usaha Milik Desa

5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang

Perubahan nama Desa menjadi Kampung

6) Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung

c. Tujuan Badan Usaha Milik Kampung

Tujuan dari Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah :2

1) Meningkatkan perekonomian Kampung

2) Mengoptimalkan aset Kampung agar bermanfaat untuk

kesejahteraan Kampung

3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi

ekonomi Kampung

4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kampung dan/atau

dengan pihak ketiga

5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung

kebutuhan layanan umum warga

2 Buku Petunjuk Teknis BUMKam Kabupaten Siak (UU no 11 tahun 2016)
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6) Membuka lapangan kerja

7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung

8) Meningkatkan pendapatan masyarakat kampung dan Pendapatan

Asli Kampung.

d. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Kampung

Jenis usaha Badan Usaha Milik Kampung dapat berupa ;3

1) Jasa pelayanan perindustrian dan perdagangan

2) Pertanian

3) Pekerjaan Umum

4) Kehutanan

5) Perkebunan

6) Jasa Keuangan

7) Peternakan

8) Perikanan

9) Pertambangan dan Energi

10) Serta usaha-usaha lain yang

e. Asas Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah : 4

1) Transparansi;

Seluruh operasional kegiatan BUM Kampung harus dilakukan secara

transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan

transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan

akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

(accountable).

3 Ibid
4 Ibid
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2) Partisipasi;

Pengertian partisipasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara

aktif dalam setiap kegiatan BUM Kampung mulai dari tahap

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan

pengembangan kegiatan.

3) Desentralisasi;

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada

masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat

memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola

pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

4) Akuntabilitas; Bahwa setiap transaksi keuangan maupun

administrasi dapat dilakukan tertib dan mencatat semua kejadian

tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Analisis Kredit

Analisis kredit dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan

mencapai sasaran. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali

pengembaliannya oleh Bank/Lembaga secara tertib, teratur dan tepat

waktu sesuai dengan perjanjian antar bank dengan nasabah sebagai

penerima dan pengguna kredit. Selain itu dengan tujuan terarah, artinya

kredit yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang

dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan

kesepakatn ketika diisyaratkan dalam akad kredit. 5

5 Veithzal Rivai dkk, Credit............Op Cit hlm 249
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a. Faktor Character

Menurut Akhmad Mujahidin Character (Watak) merupakan

bahan pertimbangan untuk mengetahui risiko.

Menurut Veithzal Rivai Character adalah keadaan watak/sifat

dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan

usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk

mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemauan debitur untuk

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter

dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah

2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya

3) Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimana  calon debitur

berada

4) Mencari informasi apakah calon debitur suka judi

5) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya

Veithzal Rivai juga mengatakan bahwa seorang calon nasabah

yang mempunyai value yang sangat dominan dibidang economical

value dan political value akan ada kecenderungan mempunyai

itikad/karakter tidak baik. Idealnya karakter calon nasabah mempunyai

nilai-nilai yang berimbang dalam diri pribadinya.
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Menurut Kasmir Caracter merupakan keyakinan bahwa sifat atau

watak dari debitur benar-benar bisa dipercaya. Hal ini tercermin dari

latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun yang

bersifat pribadi. Ini merupakan ukuran kemauan untuk membayar.

b. Faktor Capacity

Menurut Akhmad Mujahidin Capacity (Kemampuan) adalah

untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran debitur harus memiliki

kemampuan yang memadai yang berasal dari pendapatan pribadi.

Seorang analisis harus mampu menganalisis kemampuan sebitur untuk

membayar kembali utangnya.

Menurut Veithzal Rivai Capacity merupakan kemampuan yang

dimiliki calon debitor dalam menjalankan usahanya guna memperoleh

laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk

mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon debitur mampu untuk

mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari

usaha yang diperolehnya. Pengukuran Capacity dapat dilakukan

melalui berbagai pendekatan antara lain :

1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah

menunjukan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu.

2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan calon

nasabah. Hal ini penting untuk usaha yang dijalankan dengan

menggunakan keahlian dalam mengatur keuangan
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3) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan

keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen

usaha.

4) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan

calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi

c. Faktor Capital

Menurut Akhmad Mujahidin Capital (Modal) adalah Seseorang

atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat

memerlukan modal untuk memperlancar kegiatan bisnisnya.

d. Faktor Collateral

Menurut Akhmad Mujahidin Collateral (Jaminan) adalah

Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna

menjamin kepastian pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang

menjadi jaminan itu.

e. Faktor Condition of Economy

Menurut Akhmad Mujahidin Condition Of Economy (Kondisi

ekonomi) adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu

dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi

ekonomi pada kurun waktu kredit dapat mempengaruhiusaha dan

pendapatan pemohon kredit untuk dapat melunasi utangnya.Kondisi

ekonomi negara yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha pemohon

kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak pada

kemampuan pemohon kredit untuk melunasi utangnya.
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Variabel-variabel diatas merupakan konsep dari faktor yang

mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada pemanfaat dana atau

nasabah. Namun penulis menambah beberapa faktor yang juga

termasuk bagian dari terjadinya kredit bermasalah diantaranya faktor

Catabelece dan Connection yang dapat mengganggu prinsip kehati-

hatian. Berdasarkan catatan penulis dari sumber media 6 bahwa

Catabelece berasal dari bahasa Belanda “ Katabelletje” yang kemudian

dibahasa Indonesiakan menjadi “katabelece” yang arti sebenarnya “kata

peringatan” Dalam pengertian saat ini Catabelece merupakan surat atau

nota dari pejabat kepada bawahan yang meminta agar apa yang

tercantum dalam tersebut diperhatikan atau dilaksanakan (surat sakti).

Untuk indikator variabel penulis menggambarkan tentang etika

pemanfaat dana yang menjadi ukuran untuk penentu sering terjadinya

kolusi dilembaga keuangan tersebut. Sedangkan Connection

merupakan Hubungan atau adanya keterkaitan pihak lembaga dengan

pemanfaat dana dengan indikator diantaranya hubungan pemanfaat

dana dan hubungan lembaga itu sendiri.

Menurut Akhmad Mujahidin dalam bukunya “ Hukum Perbankan

Syariah” juga mengatakan bahwa Prinsip kahati-hatian merupakan

prinsip yang sangat penting dalam pengelolaan perbankan. Kehati-

hatian khususnya dalam penyaluran dana menjadi keniscayaan agar

bank dalam mengelola dana masyarakat dapat berhasil dengan optimal

dan mampu memberi manfaat bagi nasabah. Hal ini akan dapat

6 Media internet
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menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank/lembaga,

sehingga pengerahan dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan

bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Akhmad Mujahidin juga mengatakan bahwa berbicara tentang

prinsip kehati-hatian tidak bisa melepaskan diri dengan faktor

pengawasan yang berpedoman pada prinsip 5C ( Character, Capacity,

Capital, Collateral, Condition Of Economy,) ditambah 2C (Catabelece

dan Connection) Dengan menerapkan secara konsisten dan taat asas

(istiqamah) prinsip ini maka sebuah bank akan tetap mampu dan dapat

mempertahankan liquiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank. Prinsip

kehati-hatian ini adalah merupakan rohnya sebuah perbankan. Karena

maju mundurnya atau liquid tidaknya suatau bank dipengaruhi oleh

prinsip kehati-hatian. 7

Dengan demikian, dapat digambarkan penulis bahwa untuk

menentukan kriteria Bank atau Lembaga Sehat apabila memenuhi

ketentuan yakni adanya kecukupan modal, kualitas asset, kualitas

manajemen, Likuiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank atau lembaga seperti menerapkan

prinsip kehati-hatian dan tidak merugikan bank atau lembaga dan

kepentingan nasabah.

rontoknya liquiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank, seperti

terlihat melalui besaran Non Performing Loan dan merosotnya Return

7 Akhmad Mujahidin, Hukum.........Op Cit hlm 27
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On Assets dipengaruhim oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian

secara konsisten dan benar.8

3. Perjanjian Kredit

Menurut Prof Subekti S.H “ Perjanjian” adalah suatu peristiwa di

mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam bentuk perjanjian itu

berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.9

Menurut pasal 1313 KUHP (Kitab Undang Hukum Perdata)

perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu perjanjian juga

dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan

sesuatu.

Perjanjian kredit sebagai suatu persetujuan pinjam meminjam antara

Bank dengan pihak lain (debitur) tunduk kepada kaidah-kaidah hukum

perdata. Dalam hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, dikenal

istilah “Sistem Terbuka” yang mempunyai arti memberikan kebebasan

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang

berisi dan berbentuk apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum.10

Sehubungan dengan kesahan suatu perjanjian kredit, perlu juga

diperhatikan ketentuan aturan bea materai, dimana untuk perjanjian kredit,

harus dipenuhi “Bea Materai Kreditnya” agar surat perjanjian kredit

8 Ibid
9 Prof Subekti (dalam buku H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi,

Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
10 Veithzal rivai dkk, Credit ... op. Cit,. hlm. 57.
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dimaksud dapat dijadikan sebagai suatu bukti tulisan yang sah. Sementara

itu, untuk lampiran-lampiran dari perjanjian kredit perlu dibubuhi materai

tempel dan ditandatangani di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai

dengan tanggal penandatanganan.

Tanda tangan para pihak merupakan bukti persetujuan para pihak

untuk bertanggung jawab dikemudian hari atas segala akibat sesuatu yang

telah disetujui.11

Persetujuan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam surat

perjanjian kredit wajib diikuti dengan suatu jaminan. Jaminan dimaksud

dapat berupa hak kebendaan, yang untuk itu diperlukan perjanjian

pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan ini merupakan perjanjian

Accessoir, yaitu bergantung kepada persyaratan perikatan pokok-pokoknya

dalam hal ini perjanjian kredit dimaksud.12

Perjanjian utang-piutang juga harus memenuhi ketentuan pasal 1320

KUH Perdata tentang “ Syarat sahnya perjanjian” yaitu (1) sepakat mereka

yang mengikat dirinya, (2) Kecakapan membuat suatu perjanjian, (3)

Suatu hal tertentu, (4) Suatu sebab yang halal.13

Menurut Salim HS, didalam hukum perjanjian dikenal adanya 5 asas

penting yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak adalah asas memberikan kebebasan kepada

para pihak untuk : (a) Membuat atau tidak membuat perjanjian (b)

Mengadakan perjanjian dengan siapapun (c) Menentukan isi perjanjian,

11 Ibid hlm. 57
12 Ibid hlm. 57
13 Id.at hlm. 60
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pelaksanaan, dan persyaratannya, (d) Menentukan bentuk perjanjian

yaitu tertulis atau lisan

b. Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian

pada umumnya diadakan kesepakatan kedua belah pihak

c. Asas Kepastian Hukum adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga

harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas

ini berhubungan dengan akibat perjanjian.

d. Asas Iktikad Baik adalah Asas bahwa pihak yaitu kreditur dan debitur

harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan keyakinan atau

kemauan baik para pihak.

e. Asas Kepribadian adalah Asas yang menentukan bahwa seseorang yang

akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.14

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah “ Wan prestasi”

yang dapat diartikan sebagai “tidak melaksanakan prestasi”, tidak

melaksanakan kewajiban”, atau ingkar janji. Debitur yang terbukti

wanprestasi dan telah diberi surat peringatan (Somasi) berkali-kali namun

tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, dapat digugat melalui

pengadilan untuk membayar ganti rugi. Debitur yang wanprestasi juga

dapat dijual agunannya oleh kreditur sesuai aturan hukum yang berlaku.

Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan debitur dapat berupa

tindakan debitur :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

14 Id.at hlm. 61
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b. Melaksanakan apa yang dijanjikannnya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikan

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.15

4. Kredit Bermasalah (Non Performing Loan)

Menurut Mahmoeddin Kredit bermasalah adalah kredit dimana

debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan

sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga,

pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan

peningkatan agunan dan sebagainya.16

Menurut S. Mantayborbir, et al, suatu kredit dikatakan bermasalah

karena debitur wanprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan

kewajibanya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu,

misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.17

Subarjo Joyosumarto mengemukakan: Kredit bermasalah adalah

yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari

2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah

diserahkan kepada pengadilan atau Badan Urusan Piutang Lelang Negara

atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan angsuransi kredit.18

15 Ibid hlm. 67
16 Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002),

hlm.2
17 S. Mantayborbir dkk, Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia,( Medan : Pustaka

Bangsa, 2002), hlm. 23
18 Subarjo Joyosumarno, Upaya-upaya Kreditor Indonesia dan Perbankan dalam

menyelesaikan Kredit Bermasalah, Dalam Majalah Pengembangan Perbankan, 1994
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Berdasarkan peraturan kreditur Indonesia No 2/15/PBI/2000 tentang

Restrukturasi Kredit, Pasal 9 mengemukakan bahwa suatu kredit dikatakan

bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang

tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali

berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya. Adapun tanda-

tandanya adalah sebagai berikut:

a. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debet dan

kredit.

b. Kredit mengalami overdraft secara terus menerus.

c. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga

atas kredit yang diberikan pihak kreditur.

Sementara menurut Iswi Hariani menjelaskan bahwa kredit

bermasalah pada mulanya di awali terjadinya “ wanprestasi” atau ingkar

janji, di mana debitur tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah di

buatnya dalam perjanjian kredit.19

Wanprestasi menurut Prof.R. Subekti SH dapat berupa empat

kategori :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan di lakukannya

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang

dijanjikannya

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

19 Iswi Hariyani, SH, MH dkk, 2010, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Jogjakarta : Pustaka
Yustisia,2010), hlm. 111
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d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak oleh dilakukannya20

Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klasifikasi antara lain

tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit

macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan perbankan Indonesia

sebagai terjemahan Problem Loan yang merupakan istilah yang sudah

lazim digunakan di dunia internasional. Berdasarkan pendapat ini maka

dapat di simpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari kredit

bermasalah.21

Menurut pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No

30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, penggolongan kualitas kredit

meliputi :

a. Kredit Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (special mention)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum

melampaui 90 hari

2) Kadang-kadang terjadi cerukan

3) Mutasi rekening relatif rendah

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

5) Di dukung oleh pinjaman baru

20 Johannes Ibrahim, Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya
Penyelesaian Kredit Bermasalah “, (Bandung : Refika Aditama, 2004) cet I hlm. 55-56

21 Iswi Hariyani, Bebas Jeratan...op. Cit,. hlm 119
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c. Kredit Kurang Lancar (substandart)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 90 hari

2) Sering terjadi cerukan

3) Frekwensi mutasi rekening relatif rendah

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari

90 hari

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor

6) Dokumentasi peminjaman yang lemah

d. Kredit diragukan (doubtful)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga yang melampaui 180

hari

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen

3) Terjadi wanprestasi atau ingkar janji lebih dari 180 hari

4) Terjadi kapitalisasi bunga

5) Dokumentasi hukum lemah baik untuk perjanjian kredit/pengikatan

jaminan

e. Kredit Macet (bad-debt)

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga yang telah

melampaui 270 hari

2) Kegiatan operasional ditutup dengan pinjaman baru

3) Dari segi hukum, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar
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5. Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan

eksternal. Faktor internal yaitu : kebijakan perkreditan yang ekspansif,

penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik

dari pemilik atau pengurus, lemahnya sistem informasi. Faktor eksternal

yaitu kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, tingginya

suku bunga kredit.22

Menurut Akhmad Mujahidin faktor penyebab Non Performing Loan

antara lain karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan

kredit yang buruk serta kondisi perekonomian.23

Akhmad Mujahidin juga menjelaskan bahwa rontoknya liquiditas,

rentabilitas dan solvabilitas bank, seperti terlihat melalui besaran Non

Performing Loan dan merosotnya Return On Assets dipengaruhim oleh

tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian secara konsisten dan benar.24

Menurut Perbarindo, penyebab terjadinya kredit macet adalah dari

internal Bank, debitur, dan eksternal. Dimana faktor internal bank terdapat

: (1) Kelemahan dalam menganalisa kredit (2) Kurangnya pengawasan

kredit (3) Kelemahan sumber daya manusia. Faktor debitur terdapat : (1)

Kelemahan karakter debitur (2) Kelemahan kemampuan debitur (3)

22 Rene Setyawan, 1994, penghimpunan dana, makalah pada acara temu ilmiah
yang di selenggarakan USU.

23 Akhmad Mujahidin, Hukum .....Op Cit hlm. 23
24 Ibid hlm 32
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Debitur mengalami musibah (4) Kecerobohan debitur. Faktor

eksternal/alam.25

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman kredit maka

akan menimbulkan resiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan.

Tingginya rasio NPL yang dimiliki oleh Bank akan berpengaruh terhadap

nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu

akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Lukman

Dendawijaya mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya kredit

bermasalah dapat berupa :

a. Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan

untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga

mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas

atau rentabilitas bank.

b. Return On Assets (ROA) mengalami penurunan.

As. Mahmoedin pun mengatakan bahwa : ”jika terjadi kredit

bermasalah yang mengarah kepada kredit macet dan merugikan, maka

tingkat profitabilitas pasti terganggu.” 26

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Non Performing

Loan mempengaruhi profitabilitas bank yang diukur dengan tingkat

pengembalian asset (ROA). Sehingga jika terjadi kredit bermasalah (Non

Performing Loan) dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman

25 Perbarindo, 2005, Strategi penyelesaian kredit bermasalah. Bali : Tim Pelatih
Perbarindo

26 Mahmoeddin, Melacak Kredit ..........Op Cit, hlm 20
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maka hal ini dapat mengganggu komposisi asset perusahaan yang

menyebabkan terganggunya kelancaran kegiatan usaha bank tersebut.

6. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kredit Bermasalah

Al-qard secara bahasa (etimologis) berarti potongan (عطقلا) yaitu

Potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara

potongan,karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta

yang diutangkan. Maksudnya istilah yang diberikan untuk sesuatu yang

diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut qard sebab ketika

seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka sesuatu itu terputus

atau terpotong.27 Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi

konvensional menjadi kata kredit (credo) yang mempunyai makna yang

sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Menurut istilah berarti

meminjamkan uang kepada orang dengan tidak mengambil manfaat

apapun dari pinjamannya itu.28 Sedangkan menurut Muhammad Syafii

Antonio adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.29

Adapun al-qard secara istilah (terminologis) para ulama berbeda

pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing.30

a. Mazhab Hanafi

Mereka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberikan

sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika

27 Dr. Rozalinda, M.Ag, 2016, Fiqih Ekonomi Syariah ; Prinsip dan
Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cet I Hal
229

28 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Kajian Kontemporer, (Jakarta, Gema
Insani, cet. Ketiga), hlm. 109

29 Muhammad Syafii Antonio, Perbankan Syariah....op.cit, hlm 131
30 Pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/12/kredit-Al qard-dalam-hukum.html
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dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah

asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk

ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya

b. Mazhab Maliki

Mereka berpendapat bahwa qard adalah penyerahan dari

seseorang kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan.

Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengambil barang

tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

c. Mazhab Syafii

Mereka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberikan

sebagai pinjaman modal. Qard merupakan pemberian pinjaman modal

yang bersifat menjalankan kebaikan/sosial. Qard bisa dipersamakan

dengan transaksi salaf yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali

dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.

d. Mazhab Hambali

Mereka berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan modal

pinjaman kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan

dikembalikan berupa barang penggantinya. Qard bagi mereka

merupakan jenis dari transaksi salaf. Sebab penerimaan modal

pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan

transaksi yang lazim terjadi. Jika modal telah diserahkan maka pemberi

modal tidak boleh mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab

modal itu tidak lagi menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat

gantinya
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e. Abu Sura’i Abd al-Hadi

Menurutnya qard atau pinjaman adalah suata transaksi yang

menyempurnakan jalan pemilikan harta kepada pihak lain secara

sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya dengan hal yang serupa

atau seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk

dimanfaatkan dan kemudian orang tersebut mengembalikan

penggantinya.

f. Sayyid Sabiq

Menurut beliau qard adalah harta yang diberikan kepada orang

yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada

pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar

g. Hanabilah

Beliau mengemukakan bahwa qard adalah menyerahkan harta

kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan

gantinya.

Berdasarkan pendapat tentang definisi qard diatas, dapat diambil

kesimpulan bahwa kredit atau qard adalah suatu transaksi atau perikatan

antara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur (penerima

pinjaman) berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis pinjaman

untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan mengembalikan sesuai

dengan jangka waktu yang telah disepakati, misalnya satu minggu, satu

bulan, enam bulan atau satu tahun.

Dasar Hukum Qard dapat kita lihat dalam Al Quran dan Hadist

Nabi :
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a. Ayat Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang mendasari kredit (qard) ini
diantaranya:
1) Surat Al-Baqarah (2): 245

245.“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.”

2) Surat Al-Muzzamil (73): 20
20.“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang)
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan
(demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi
keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al
Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit
dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;
dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat
dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa
saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di
sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.
dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.”31

b. Hadis Nabi saw

Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi saw berkata :

“Tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim

lain sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah.” 32

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa qard merupakan perbuatan yang

dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup

tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala

31 QS. Al Muzzammil : 20
32 Ibid hal 231
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barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah

menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini.

Akhmad Mujahidin dalam bukunya “Hukum Perbankan Syariah”

Menjelaskan juga bahwa dasar hukum Syariah Qard adalah :

a. Alquran

1) Surat Al Baqarah [2] : 282 :

“Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara

tunai sampai waktu tertentu, maka buatlah secara tertulis.”

2) Surat Al Baqarah [2] : 280 :

“Jika orang yang berutang dalam kesempitan, tangguhkan hingga

waktu kelapangan, kalau kamu sedekahkan, lebih baik bagimu jika

kamu mengetahui.”

3) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim :

“Menunda pembayaran dilakukan oleh orang mampu merupakan

suatu kezaliman.”

4) Kaidah Fiqh tentang hukum dasar muamalah adalah boleh, telah

dikutip diatas.

b. Hadis-hadis Nabi Saw ;

1) Hadis riwayat muslim :

“Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di

dunia, Allah akan melepaskan kesulitnnya di hari kiamat; dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong

saudaranya.” ( HR. Muslim)
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2) Hadis riwayat Jamaah :

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu

adalah suatu kezaliman “ (HR. Jamaah)

3) Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad :

“Penundan (pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu

menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya “ (HR.

Nasai, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad )

Menurut Akhmad Mujahidin penjelasan diatas berdasarkan atas

pendapat peserta Rapat Pleno Dewan syariah Nasional pada tanggal 8

April 2001 yang menetapkan Fatwa tentang Al Qardh.

Pertama : Ketentuan Umum al Qard :

a. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh)

yang memerlukan

b. Nasabah al Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktu yang telah disepakati bersama

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

d. Lembaga keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada

nasabah bilamana dipandang perlu

e. Nasabah al Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama tidak

diperjanjikan dalam akad

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan

ketidakmampuannya, LKS dapat :
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a. Memperpanjang jangka waktu pengemalian

b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua : Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan

sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena

ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud  butir 1

dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh

Ketiga : Sumber dana

a. Bagian modal LKS

b. Keuntungan LKS yang disisihkan

c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya

kepada LKS

Keempat :

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan

melalui musyawarah
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b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.33

Menurut Akhmad Mujahidin, dilihat dari dasar hukum fiqh yang

dipakai Fatwa DSN adalah sama dengan dalil fiqh, akan tetapi produk

hukumnya berbeda, konsep fiqh dalam Qard ada dua macam, yaitu bila

peminjam kesulitan harus dihapuskan utangnya, bila berkelapangan harus

diberi kelonggaran. Tidak ada jaminan, tidak ada biaya administrasi,

apalagi sumbangan sukarela.

Memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip

perbankan adalah menambah jumlah waktu (hari/bulan/tahun), dalam

prakteknya semakin lama jangka waktu semakin banyak margin yang

ditarik oleh Bank. Akan tetapi semakin lama jangka waktu cicilan, akan

semakin kecil jumlah percicilannya namun akan semakin banyak total

utang yang harus dilunasi. Namun kalau dilihat dari kaidah fiqh bahwa

mengambil manfaat dari kredit termasuk riba, maka penambahan total

utang walaupun meringankan dalam cicilan per periode, termasuk

mengambil manfaat dari kredit.

Dari keterangan-keterangan diatas, jelaslah bahwa qard ada dalam

ajaran Islam. Lebih dari itu Allah swt akan memberikan pahala yang

berlipatganda bagi mereka yang meng-qiradkan harta di jalan-Nya. Qirad

juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa menolong kesusahan

33 Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Bapera ( Dalam buku Akhmad Mujahidin,
Hukum Perbankan ......Op Cit hlm 132)
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orang lain. Orang yang membantu sesamanya dalam kesusahan niscaya

Allah SWT akan menolongnya di akhirat kelak.

Hukum qard dapat berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses

akadnya. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai

kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi orang

kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi

utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk

berbuat maksiat maka yang memberi utang hukumnya haram. Jika seorang

yang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak tetapi untuk

menambah modal perdagannnya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh

berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya. Jika hal ini tidak ada pada

diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.34

Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu : 35

1. Sebagai pinjaman talang haji, dimana nasabah calon haji diberikan

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan

haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

2. Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kredit syariah, dimana

nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui

ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan

3. Sebagai pinjaman bagi pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan

bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan skema

jual beli, ijarah atau bagi hasil.

34 Ibid Hal 232
35 Al husein.blogspot.co.id/2011/12/Qardh.html
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4. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan

melalui pemotongan gajinya.

5. Bank syariah disamping memberikan pinjaman qardh, juga dapat

menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan

adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk

menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan

mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang

disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaianya

maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan

qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan

dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset bank yang

bersangkutan.

6. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan internal. Sumber

dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank syariah dari pihak

lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah dan sebagainya), dana

yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non

halal. Sumber dana internal meliputi qardhul hasan

Secara mikro, Qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang

yang meminjamkan. Namun secara makro, Qard akan memberikan

manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini

disebabkan karena pemberian Qard membuat velocity of money

(percepatan perputaran uang) akan bertambah cepat, yang berarti
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bertambahnya darah baru bagi perekonomian, sehingga pendapatan

nasional (National Income) meningkat. Dengan peningkatan pendapatan

nasional, maka si pemberi pinjaman akan meningkat pula pendapatannya.

Demikian pula pengeluaran Shadaqah juga akan memberikan manfaat

yang lebih kurang sama dengan pemberian Qard.

Produk al Qard al Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan

secara lunak kepada masyarakat miskin yang mengelola usaha kecil tanpa

pengambilan imbalan apapun dari pinjaman tersebut. Didalam produk ini

Lembaga Keuangan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan

untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan

dana dalam usahanya. Landasan hukum dapat dilihat dari surat al hadid

[57] : 11 :







Artinya : siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman
itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan

sesama, bukan mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu dalam

utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqarid

(orang yang mengutangkan). Apabila diSyaratkan ada tambahan dalam

pembayaran, hukumnya haram dan termask riba, sepeti yang telah

dijelaskan dalam hadis Nabi : diriwayatkan dari Fadhalah ibn Ubaid
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sahabat Nabi saw. Sesungguhnya Nabi berkata : “ Semua utang piutang

yang mendtangkan manfaat adalah salah atu bentuk dari riba.”

Menurut penulis melalui proses akad pada program PPD pemerintah

Kabupaten Siak terhadap masyarakat miskin  yang mendapat pinjaman

masih menerapkan bunga atau jasa pinjaman pada bentuk aqadnya yang

dibebankan kepada para pemanfaat dana. Padahal Lembaga Keuangan

Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam

menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan

bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Namun tidak menutup

kemungkinan bahwa jasa pinjaman yang dibuat berdasarkan bagi hasil

tidaklah menjadi masalah asalkan disampaikan secara transparan kepada

para pemanfaat dana yang bersangkutan sehingga ada kejelasan antara

pihak-pihak terkait.

Perlu dipahami bahwa ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah

dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga KeuanganSyariah

harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah

b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan

Lembaga Keuangan Syariah, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan

debitur-kreditur

c. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit

oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan

kebahagiaan di akhirat
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d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan

prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna

transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna

transaksi sosial;

e. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan

tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

Jika penundaan pembayaran utang disebabkan faktor-faktor diluar

kemampuan nasabah untuk mengontrolnya, Lembaga Keuangan

BUMKam secara moral berkewajiban menjadwal ulang utang tersebut.

Hal ini sesuai dengan tindakan pemerintah Kabupaten Siak terhadap

pemanfaat dana yang mengalami kredit bermasalah dengan mengadakan

tahap reconditioning dilapangan dan memberikan toleransi kepada

pemanfaat dana yang bermasalah. Jika pemanfaat dana secara ekonomis

memiliki kemampuan dalam membayar tepat waktu tetapi tidak

melakukannya maka lembaga Keuangan BUMKam juga menjatuhkan

konsep “denda “ kepada para pemanfaat dana walaupun tidak semuanya

BUMKam menerapkan denda. Jika pemanfaat dana yang berutang

dianggap pailit atau bangkrut dan gagal menyelesaikan utangnya, maka

Lembaga Keuangan harus menunda tagihan utang sampai nasabah atau

pemanfaat dana menjadi sanggup kembali untuk membayarnya. Dalam hal

ini Allah swt, berfirman  dalam surat Al Baqarah [2] : 280 :
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Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,  Maka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai bahan

pertimbangan dan perbandingan penelitian sebelumnya yang dianggap relevan

dengan landasan teoritis yang penulis lakukan dalam rangka mewujudkan

penulisan tesis yang baik dan mencapai target sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis mencoba mencari dan menggali tulisan-tulisan terdahulu yang

berkaitan dengan aplikasi kredit bermasalah namun belum ada satupun

penelitian baik itu tesis ataupun jurnal yang dikaji berdasarkan perspektif

Ekonomi Syariah. Walaupun demikian penulis hanya dapat memberikan

sumber penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kredit bermasalah

diantaranya :

1. Jurnal Ilmiah “INTEGRITAS” Vol.1 No 1 Januari 2015 oleh Herta

Manurung, SE, MM (Dosen US XII Tapanuli Utara), dengan judul

Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition terhadap

pemberian kredit pada PT BRI Unit Siborong-borong. Pengujian hipotesis

dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan

bahwa faktor Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral

(X4), dan Condition (X5) secara serempak signifikan (nyata) mempunyai

pengaruh positif terhadap pemberian kredit.
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2. Penelitian yang dilakukan Ismiyati dengan judul “Pengaruh prinsip 5c

kredit terhadap kualitas kredit pada BPR di Kabupaten Magelang”. Hasil

analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa : 1) Character

berpengaruh positif signifikan sebesar 0,310, 2) Capacity berpengaruh

positif signifikan sebesar 0,169, 3) Capital berpengaruh positif signifikan

sebesar 0,221, 4) Collateral berpengaruh positif signifikan sebesar 0,155,

5) Condition Of Economy berpengaruh positif sebesar 0,173

3. Penelitian yang dilakukan putrinabila hilmi noor dengan judul “ Analisis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank Perkreditan

Rakyat Artha Pamenang Warujayeng” dimana variabel bebas dalam

penelitian ini adalah Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition

dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kredit macet. Metode

pengambilan sampel adalah nonprobability sampling dengan teknik

sampling isidental, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi

linier berganda, dengan mempertimbangkan syarat uji asumsi klasik yaitu

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji

autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji statistik secara

parsial (uji t) dan uji statistik secara simultan (uji F). Hasil uji secara

parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Capacity, Collateral dan

Condition berpengaruh secara signifikan terhadap kredit macet, sedangkan

variabel Character dan Capital tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kredit macet. Hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan

varibel bebas (character, capacity, capital, collateral, dan condition) secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit
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macet. Dengan nilai R square sebesar 0,820, yang berarti variabel bebas

mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat sebesar 82% dan

sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Komang Triana Windartini, Lucy Sri

Musmini, Anantawikrama Tungga Atmadja) dalam e-Journal  (Volume 2

No: 1 Tahun 2014) penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KREDIT MACET PADA

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)  KECAMATAN

DENPASAR TIMUR Periode 2010 sampai dengan 2012  “. Temuan hasil

analisis faktor menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar

Timur yaitu faktor intern  dan faktor ekstern, sedangkan faktor yang paling

dominan mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Denpasar Timur tahun 2010-2012 adalah berasal dari faktor

intern yaitu kurangnya pengawasan kredit dengan nilai varimax rotation

sebesar 0,866.
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C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan dari landasan teori maka dapat disusun suatu

kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini yang disajikan dalam gambar

dibawah ini :

Gambar 1
Kerangka Berfikir

Dalam konteks penelitian ini dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada pemanfaat dana yaitu :

1. Faktor Character (X1)

Merupakan watak sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui

risiko. Character (Kepribadian) dengan melakukan wawancara maka dapat

Faktor Character/Watak
(x1)

Faktor Capacity/Kemampuan
(x2)

Faktor Capital/Modal
(x3)

Faktor Collateral/Jaminan
atau agunan

(x4)

Faktor Condition of
Economy/kondisi Ekonomi

(x5)

Kredit Bermasalah

Prosedur pemberian
kredit BUMKam

Faktor Catabelece
(x6)

Faktor Conection/Hubungan
(x7)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7
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dengan mudah mengetahui character calon pemanfaat dana yang

diproyeksikan dari penjelasan yang sebenarnya tentang tujuan penggunaan

kredit. Calon pemanfaat dana akan terus terang membicarakan apa yang

menjadi kebutuhan dan keterbatasannya dalam menjalankan usaha.

2. Faktor Capacity (X2)

Kemampuan yang dimiliki calon pemanfaat dana dalam menjalankan

usahanya Pengukuran capacity dari calon pemanfaat dana dilakukan

melalui pendekatan dengan melihat pengalaman mengelola usaha atau

sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit

apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Hal ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan

pinjamannya tepat waktu.

3. Faktor Capital (X3)

Modal usaha yang dimiliki pemanfaat dana adalah hal yang sangat

mempengaruhi bagaimana usaha tersebut akan berjalan yaitu kondisi

kekayaan yang dimiliki dan akan dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari

neraca, laporan rugilaba. Dengan melihat kondisi tersebut maka bisa

dinilai apakah layak calon pemanfaat dana diberi pembiayaan, dan

beberapa besar jumlah pembiayaan yang layak diberikan.

4. Faktor Collateral (X4)

Agunan atau collateral merupakan sebuah jaminan dalam

peminjaman, hal ini diberlakukan agar jika nasabah tidak mampu atau

mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian angsuran kredit pada
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BUMKam maka pegelola bisa menjual atau menggadaikan agunan

tersebut untuk melunasi pinjaman pemanfaat dana.

5. Faktor Condition Of Economy (X5)

Kondisi ekonomi yang berupa keadaan sosial, budaya, politik akat

turut mempengaruhi perekonomian, oleh sebab itu kondisi ekonomi

diperhatikan apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada pemanfaat

dana.

6. Faktor Catabelece (X6)

Surat atau nota dari pejabat kepada bawahan yang meminta agar apa

yang tercantum dalam tersebut diperhatikan atau dilaksanakan (surat

sakti).

7. Faktor Conection (X7)

Merupakan hubungan atau keterikatan antar pihak satu dengan yang

pihak lain yang sangat mengganggu prinsip kehati-hatian perkembangan

suatu lembaga BUMKam.

Dimana dalam proses analisisnya dibutuhkan asumsi atau dugaan

sementara (hipotesis). Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga faktor Character/watak berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

H2 : Diduga faktor Capacity/kemampuan berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

H3 : Diduga faktor Capital/modal berpengaruh terhadap kredit bermasalah

H4 : Diduga faktor Collateral/jaminan atau agunan berpengaruh terhadap

kredit bermasalah
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H5 : Diduga faktor Condition of Economy/kondisi Ekonomi berpengaruh

terhadap kredit bermasalah

H6 : Diduga faktor Catabelece berpengaruh terhadap kredit bermasalah

H7 : Diduga faktor Conection/hubungan berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

Proses pemberian kredit BUMKam kepada pemanfaat dana melalui

bentuk perjanjian kredit yang telah disepakati. Pemanfaat dana yang

mengalami kredit bermasalah telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji

yaitu tindakan debitur (orang yang berutang) yang tidak mau atau tidak

sanggup memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Padahal menurut

pandangan hukum Islam, seseorang atau pemanfaat dana harus diwajibkan

untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah

dipercayakan kepadanya.

D. Konsep Operasional Variabel

Pengertian operasional variable adalah :“Operasional adalah penentuan

contruct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan variabel

adalah contruct yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan

gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena.”
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Untuk memudahkan proses penelitian sekaligus agar tidak terjadi

kesalahfahaman dalam memahami substansi penelitian, maka penulis

memberikan batasan terhadap konsep operasional yang merupakan defenisi

dari isi penelitian ini, yakni sebagai berikut :

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Variabel Indikator

Character
(X1)

Character merupakan watak sebagai
bahan pertimbangan untuk mengetahui
risiko.
( Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 )

a. Itikad dan Tanggung
Jawab

b. Komitmen
pembayaran

c. Gaya hidup dan sifat
jujur

( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook :
Manajemen
perkreditan cara
mudah menganalisis
kredit ,2005 )

Capacity
(X2)

Capacity merupakan kemampuan yang
dimiliki calon debitur dalam
menjalankan usahanya. Untuk dapat
memenuhi kewajiban pembayaran
debitur harus memiliki kemampuan
yang memadai yang berasal dari
pendapatan pribadi. Seorang analis
harus mampu menganalisis kemampuan
debitur untuk membayar kembali
utangnya.
( Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 )

a. Kemampuan historis
b. Kemampuan

finansial
c. Kemampuan

manejerial
d. Kemampuan teknis

( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook :
Manajemen
perkreditan cara
mudah menganalisis
kredit ,2005)

Capital
(X3)

Capital merupakan modal atau jumlah
dana yang harus dimiliki oleh debitur.
Seseorang atau badan usaha yang akan
menjalankan usaha atau bisnis sangat
memerlukan modal untuk
memperlancar kegiatan bisnisnya.
( Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 )

a. Sumber penghasilan
tetap

b. Sumber penghasilan
lain

c. Tabungan
( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook:
mudah,menganalisi
kredit ,2005)
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Variabel Definisi Variabel Indikator

Collateral
(X4)

Collateral merupakan jaminan.
Jaminan berarti harta kekayaan yang
dapat diikat sebagai jaminan guna
menjamin kepastian pelunasan utang
jika dikemudian hari debitur tidak
melunasi utangnya dengan jalan
menjual jaminan dan mengambil
pelunasan dari penjualan harta
kekayaan yang menjadi jaminan itu.
( Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 )

a. Nilai jaminan
b. Jenis jaminan
c. Bukti kepemilikan
d. Status hukum

( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook :
Manajemen
perkreditan cara
mudah menganalisis
kredit ,2005)

Condition of
Economy

(X5)

Condition of Economy merupakan
kondisi ekonomi yaitu situasi ekonomi
pada waktu dan jangka waktu tertentu.
Apakah kondisi ekonomi pada kurun
waktu kredit dapat mempengaruhi
usaha dan pendapatan pemohon kredit
untuk dapat melunasi utangnya.
( Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 )

a. Keadaan konjungtur
b. Peraturan pemerintah
c. situasi lokasi
d. keadaan lain

(Problematika
keluarga)
( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook :
Manajemen
perkreditan cara
mudah menganalisis
kredit ,2005)

Catabelece
(X6)

Catabelece berasal dari bahasa Belanda
“ Katabelletje” yang kemudian
dibahasa Indonesiakan menjadi
“katabelece” yang arti sebenarnya “kata
peringatan” Dalam pengertian saat ini
Catabelece merupakan surat atau nota
dari pejabat kepada bawahan yang
meminta agar apa yang tercantum
dalam tersebut diperhatikan atau
dilaksanakan (surat sakti). Menurut
Akhmad Mujahidin bahwa faktor
Catabelece akan mengganggu prinsip
kehati-hatian. (Akhmad Mujahidin,
Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta,
PT RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016)

a. Etika Pemanfaat
Dana
( Catatan
Penulis)
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Variabel Definisi Variabel Indikator

Connection
(X7)

Connection merupakan Hubungan atau
adanya keterkaitan pihak lembaga
dengan pemanfaat dana. Menurut
Akhmad Mujahidin faktor Catabelece
juga akan mengganggu prinsip kehati-
hatian.
(Akhmad Mujahidin, Hukum
Perbankan Syariah, (Jakarta, PT
RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016)

a .Hubungan Pemanfaat
dana

b. Hubungan pihak
BUMKam
( Catatan Penulis)

Kredit
Bermasalah

(Y)

Menurut Mahmoeddin, Kredit
bermasalah adalah kredit dimana
debiturnya tidak memenuhi persyaratan
yang telah diperjanjikan sebelumnya,
misalnya persyaratan mengenai
pembayaran bunga, pengambilan pokok
pinjaman, peningkatan margin deposit,
pengikatan dan peningkatan agunan
dan sebagainya
( Mahmoeddin, Melacak Kredit
Bermasalah, (Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan, 2002)

a. Tunggakan
b. Perpanjangan kredit
c. Penurunan nilai

jaminan
( Veithzal Rivai, dkk,
Credit Management
Handbook :
Manajemen
perkreditan cara
mudah menganalisis
kredit,2005 )


