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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukannya amandemen

terhadap UU No.7 tahun 1992 menjadi UU No.10 tahun 1998 yang memberikan

landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU

tersebut Bank Indonesia mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap

perbankan syariah, yaitu pada bulan april 1999 dengan membentuk satuan kerja

khusus yang mengenai penelitian dan pengembangan bank syariah yang menjadi

cikal bakal bagi biro perbankan syariah yang dibentuk pada tanggal 31 mei 2001,

yang sekarang menjadi direktorat perbankan syariah Bank Indonesia pada bulan

Agustus 2004.1

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara.

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena

itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan

Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar

peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut.2 Oleh karena itu,

perbankan syariah memang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Rakyat Indonesia

(BRI) Syariah untuk pembiayaan warga yang ingin mendapatkan rumah cukup

pesat belakangan ini. Setiap orang pasti menginginkan memiliki rumah sendiri

1 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2004), h. 22.

2 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2.
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sebagai tempat berteduh dikala hujan dan beristirahat dikala malam. Terlebih bagi

mereka yang telah menikah tentunya tidak lengkap rasanya hidup berkeluarga

kalau menumpang pada orang tua. Akan tetapi sayang harga rumah di perkotaan

menjadi sangat mahal seiring dengan pesatnya pembangunan. Kendala ini

menyebabkan KPR menjadi pilihan alternatif.

Secara konsep perbankan syariah dan konvensional adalah sama-sama

berfungsi sebagai financial intermediary sehingga banyak produk perbankan

syariah tidak berbeda dengan produk bank konvensional dan secara struktural

industri perbankan syariah berdamping dengan industri perbankan konvensional,

dimana bank syariah berusaha untuk secara konsisten mendukung proses saving-

invesment. Pada bank syariah juga ada produk dana seperti tabungan atau

deposito seperti wadiah dan mudharabah sedang produk kredit (loan) terdapat

produk pembiayaan (finance) seperti murabahah, termasuk untuk pembiayaan

rumah (KPR) dan pembangunan property.

Walaupun masih terbatas, sebetulnya sudah ada pembiayaan perumahan

dari bank syariah. Memang belum banyak orang yang mengetahui dan sepertinya

belum ada bank syariah yang gencar memasarkan produk ini. Namun kedepannya,

produk ini bukan tidak mungkin produk unggulan bank syariah. Karena hampir

setiap keluarga memerlukan yang namanya pembiayaan rumah, dan sebagian

besar keluarga Indonesia adalah Muslim yang tentunya ingin tetap Istiqomah

dalam memiliki rumah yang sesuai dengan syariah.3

3 Ahmad Ghozali, Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita,
(Jakarta,Alex Media Komputindo), Edisi Pertama, h. 28.
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KPR BRI Syariah menawarkan jasa pengelolaan dana secara syariah

sesuai tuntunan agama. Pembiayaan jenis ini tidak ada sistem bunga, sementara

beban atas pengelolaan dana nilainya tetap, bukan seperti jasa BRI konvensional

yang mengikuti kondisi pasar uang saat pembayaran. Kegiatan penyaluran kredit

(pembiayaan) mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit

atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan Bank.4 Namun,

penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Karena

pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat

membahayakan bank. Terlebih halnya akan menyebabkan pembiayaan

bermasalah (macet) atau biasa disebut dengan NPF (Non Performing Financing).

Dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan risiko Bank

Syariah juga tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah (Non Performing

Financing/NPF) sehingga Bank Syariah perlu mengatur strategi agar tingkat NPF

di Bank Syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Pembiayaan

bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan

utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan

dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau

kemungkinan potensial loss. Kemacetan cicilan bulanan KPR nasabah disebabkan

oleh banyak faktor. Berdasarkan data yang penulis ambil dari BRI Syariah bahwa

kemacetan yang terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor yang tertera di tabel berikut

ini:

4 Sutojo Siswanto, Strategi Manajemen Kredit Bank Umum, (Jakarta, Damar Mulia
Pustaka), h.3.
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Tabel 1.1
Masalah yang Menyebabkan Macetnya Cicilan KPR Nasabah

Tahun 2013
No Masalah Kemacetan Jumlah Nasabah

Macet
Persentase

1 Nasabah di PHK (pemutusan hubungan
kerja)

2 Orang 13.34%

2 Nasabah di turunkan jabatannya 4 Orang 26.67%
3 Kondisi rumah tidak sesuai 3 Orang 20%
4 Nasabah bercerai 3 Orang 20%
5 Sisi agunan 2 Orang 13.34%
6 Nasabah Meninggal 1 Orang 6.67%

Total 15 Orang 100%
Sumber : Dokumen PT BRISyariah Cabang Pekanbaru

Faktor yang menyebabkan kemacetan nasabah disebabkan oleh nasabah

pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 13.34 %, disebabkan oleh turunnya

jabatan sebesar 26.67 %, disebabkan oleh kondisi rumah tidak sesuai sebesar

20%, disebabkan oleh nasabah bercerai sebesar 20%, disebabkan oleh sisi agunan

sebesar 13.34%, dan disebabkan oleh nasabah meninggal sebesar 6.67%. Terlihat

sekali bahwa jumlah nasabah yang macet pada tahun 2013 sebanyak 15 orang.

Untuk menghindari dan meminimalisir pembiayaan bermasalah (NPF)

pihak perbankan dalam memberikan pembiayaan KPR pada nasabahnya

menggunakan strategi dalam memberikan pembiayaan KPR, Sehubungan dengan

masalah tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan

judul “Strategi Bank BRI Syariah dalam Menangani Pembiayaan Kredit

Pemilikan Rumah (KPR) Bermasalah (Studi Kasus Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru)”.
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B. Batasan Masalah

Secara umum penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam

penelitian ini, maka dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada Strategi Bank BRI

Syariah dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah sebagai

berikut:

1. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan Kredit Pemilikan

Rumah (KPR) di Bank BRI Syariah menjadi bermasalah?

2. Bagaimana strategi Bank BRI Syariah dalam menangani pembiayaan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bermasalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dengan

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR

di Bank BRI Syariah menjadi bermasalah

b. Untuk mengetahui strategi Bank BRI Syariah dalam menangani

pembiayaan KPR bermasalah
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2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah Ilmu Pengetahuan

dibidang Perbankan.

b. Bagi penulis untuk menambah wawasan tentang strategi Bank BRI

Syariah dalam pembiayaan KPR bermasalah.

c. Untuk memperoleh pengalaman ilmiah, terutama dalam penulisan

sebuah karya ilmiah.

d. Salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program DIII

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode tersebut diterapkan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru. Penulis juga

mempertimbangkan dimana lokasi tersebut mudah untuk dijangkau dan

mengingat biaya yang minim.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi

objek penelitian adalah Strategi Bank BRI Syariah Dalam
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MenanganiPembiayaan KPR Bermasalah (Studi Kasus Bank BRI Syariah

Cabang Pekanbaru).

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan,

karyawan Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang berjumlah 17 orang.

Sedangkan yang menjadi sample diambil dari pimpinan 1 orang dan

karyawan bagian kredit berjumlah 4 orang. Adapun metode yang

digunakan dalam pengambilan sample adalah purposive sampling, yaitu

pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang

dianggap representatife dan dipilih secara cermat dengan mengambil orang

atau objek penelitian yang selektif serta mempunyai ciri-ciri yang spesifik.

4. Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis menggunakan dua jenis

sumber data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian

lapangan. Untuk dapat memperoleh data primer ini, penulis secara

langsung mengadakan wawancara dengan pimpinan atau staff Bank

BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang mempunyai hubungan langsung

dengan permasalahan yang diangkat.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari data-data Bank serta literature atau

buku-buku bacaan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
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5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, ditempuh dengan

berbagai cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara menggali dan

menemukan informasi secara langsung untuk memperoleh keterangan

penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah

pertanyaan kepada responden.

b. Dokumentasi

Yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan laporan

yang didapat dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang

berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan membaca beberapa buku referensi yang ada

diperpustakaan sebagai penunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan terakhirnya.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
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a. Metode Deduktif

Yaitu penulis menggunakan kaedah-kaedah atau pendapat

yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu penulis menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang

bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu metode penulisan dengan jalan menggunakan data-data

yang diperlukan apa adanya, dan dapat disusun menurut yang

diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah

pembaca dalam menganalisa dan memahami hasil dari penelitian ini, maka

dibuatlah satu sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum yang berkaitan

dengan Sejarah Berdirinya PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Visi

dan Misi PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Struktur Organisasi PT.
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BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Produk-Produk PT. BRI Syariah

Cabang Pekanbaru.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan beberapa teori mengenai Definisi Pembiayaan,

Manfaat Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pengertian KPR dan

Dasar Hukum Pembiayaan KPR, Prosedur Permohonan Pembiayaan

KPR BRI Syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang Faktor-faktor yang

Menyebabkan Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bermasalah, Strategi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam

Menangani Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bermasalah.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang

disimpulkan dari pembahasan.


