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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan memiliki fungsi yang penting dalam

perekonomian suatu negara. Fungsi tersebut adalah fungsi intermediasi keuangan,

artinya bank sebagai lembaga perantara dalam penghimpunan dana masyarakat

dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kemasyarakat dalam bentuk

pinjaman/kredit. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan

bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu

Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi bank sebagai lembaga

keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan

uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan

uang, tempat melakukan investasi, dan jasa keuangan lainnya.1

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai suatu lembaga keuangan

yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak

dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau

hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.2

1 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2008), h. 2.

2 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2001), h. 23.
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Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prisip

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syari’ah, unit usaha syariah,

dan bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).3

Secara garis besar kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Kantor

Cabang Pangkalan Kerinci dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :4

1. Kegiatan penghimpunan dana (funding)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui

mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Khusus untuk perbankan syariah,

tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro

berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada

akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad

mudharabah.

2. Kegiatan penyaluran dana (lending)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh bank

dalam bentuk mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah ataupun qardh.

Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin

keuntungan untuk murabahah, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah,

sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.

3 Zubair Hasan, Undang-undang Tentang Perbankan Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2009), h. 260.

4 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia, (Gadjah Mada University
Press, Yogjakarta, 2007), h. 65.
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3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi

(kafalah), letter of credit (L/C), hiwalah, wakalah, dan jual beli valuta asing.5

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan

atau bagi hasil.6

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan

oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan

pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang

tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang

dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran dan bank

juga mempunyai solusi dalam menyelesaiakan permasalah pembiayaan yang

terjadi.

Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Secara umum, terdapat delapan

jenis risiko. Risiko-risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal

memenuhi kewajibannya.

5 Muhamamad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2005),
Cet. ke-1, h. 13.

6 Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. ke-
2, h. 10.
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2. Risiko Pasar, yaitu risiko yang timbul akibat adanya pergerakan

variabel pasar dari porto folio yang dimiliki bank yang dapat

merugikan bank.

3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak dapat

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya

proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya

problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul yang disebabkan oleh adanya

kelemahan aspek yuridis. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan

hukum, lemahnya regulasi, ataupun kelemahan dalam pengikatan.

6. Risiko Reputasi, yaitu risiko yang disebabkan karena adanya publikasi

negatif atau persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Strategi, yakni risiko yang timbul karena pelaksanaan strategi

bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat,

atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

8. Risiko Kepatuhan, yakni risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi

atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.7

Dalam lampiran SEBI Nomor 73/DPNP tanggal 31 Januari 2005, untuk

penetapan perhitungan kualitas pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran

pokok dan bunga, ditentukan sebagai berikut : 1) Lancar (L), apabila pembayaran

7 Chairul Tanjung, Sistem Panduan Pembiayaan Bank Mega Syari’ah, (Jakarta: PT.
Rajawali Pres, 2011), h. 15.
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tepat waktu. 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari.

Jarang mengalami cerukan. 3) Kurang Lancar (KL), apabila terdapat tunggakan

pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampui 90 (Sembilan puluh) hari

sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Terdapat cerukan yang berulang kali

khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 4)

Diragukan (D), apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga

yang telah mencapai 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus

delapan puluh) hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk

menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 5) Macet (M), apabila

terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampui 180

(seratus delapan puluh) hari.

Dapat dilihat dan disimpulkan dari tabel pembiayaan yang terjadi pada PT.

Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Non Performing Finance (NPF) 2009 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

PT. Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci
Tahun OS (Pencapaian) NPF

2009 4.381.991.000,- 2.08%

2010 4.637.730.177,- 3.52%

2011 14.671.339.078,- 0.4%

2012 17.922.756.000,- 0.8%

2013 21.360.000.000,- 0.2%

Sumber: PT. Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci, Tahun 2014
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Dari tabel diatas diketahui total pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT.

Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci, tingkat terjadinya pembiayaan

bermasalah pada tahun 2009 sebanyak 2.08%, pada tahun 2010 terjadinya

peningkatan sebanyak 3.52%, tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan dari tahun

sebelumnya sebanyak 0.4%. Pada tahun 2012 terjadi lagi peningkatan terhadap

pembiayaan bermasalah sebanyak 0.8%. Pada tahun 2013 adanya penurunan

pembiayaan bermasalah dari tahun sebelumnya sebesar 0.2% dimana dapat

disimpulkan bahwa persentase NPF mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dan

nasabah pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam lima tahun

terakhir yaitu berjumlah 69 orang nasabah.8 Sehingga menjadi pertanyaan apa

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Mega

Syariah Pangkalan Kerinci.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis

tertarik untuk mengadakan penilitian dengan judul : ”Analisa Faktor-faktor

Penyebab Pembiayaan Mikro bermasalah pada PT. Bank Mega Syari’ah

Kantor Cabang Pangkalan Kerinci”.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, perlukiranya

dibatasi pokok pembahasannya tentang Analisa Faktor-faktor Penyebab

Pembiayaan Mikro bermasalah pada PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang

Pangkalan Kerinci.

8 Roni Wahyudi, Account Officer, PT. Bank Mega Syari’ah Pangkalan Kerinci, 2014.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dalam merumuskan

masalahnya sebagaiberikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro bermasalah pada

PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci?

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah yang dilakukan

PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mikro

bermasalah di PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. Bank

Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dalam menyelesaikan

pembiayaan mikro bermasalah. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang produk-produk pada PT.

Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.

2. Untuk mengembangkan Ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah

dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim RIAU.
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E. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah PT.Bank Mega Syari’ah

Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang beralamat di Jalan Lintas Timur

Pangkalan Kerinci No. 42 Pasar Baru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan para karyawan PT. Bank

Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang bertugas di bagian

Pembiayaan Mikro dan Nasabah pembiayaaan Mikro. Sedangkan objeknya adalah

analisa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan Mikro bermasalah pada PT.

Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan yang

bertugas pada bagian pembiayaan mikro yang berjumlah 5 orang serta nasabah

yang memiliki Pembiayaan Mikro pada PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang

Pangkalan Kerinci. Nasabah Pembiayaan Mikro berjumlah 985 orang, karena

besarnya jumlah populasi maka diambil sampel sebanyak 5% atau 50 orang

nasabah yang dianggap dapat mewakili semua populasi. Metode yang digunakan

adalah random sampling yaitu salah satu metode penarikan dengan cara acak dan

sederhana.9

9 Yasril Yazid, dkk, Metodologi Penelitian, ( Pekanbaru:Unri Pres, 2009), h. 58.
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4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu

wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan ataupun dengan staf

karyawan perusahaan tersebut.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen

PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dan data lain-

lain pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data10

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk

mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek

penelitian

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab langsung dengan responden yang terdiri dari pimpinan

dan karyawan PT.Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci.

c. Angket

Suatu daftar pertanyaan yang berisi mengenai pertanyaan tentang masalah

dalam penelitian ini.

10 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), Cet.
ke-10, h. 51.
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d. Studi Pustaka

Yaitu peneliti memperoleh data dari buku-buku yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti untuk dijadikan landasan teoritis dalam

penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara

penulisan dan pengumpulan, mengklasifikasikan data  serta menganalisa data

sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan.

7. Metode Penulisan

a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau

pendapat-pendapat bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara

khusus.

b. Metode Deskriftif, yaitu dengan cara menguraikan data-data yang

diperoleh, selanjutnya data-data tersebut dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Cabang

Pangkalan Kerinci yang terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan,
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visi dan misi, produk-produk yang ditawarkan, dan struktur

organisasi.

BAB III Merupakan Landasan Teori tentang Pengertian Pembiayaan,

Pengertian pembiayaan bermasalah, prosedur pembiayaan, jenis-

jenis pembiayaan, fungsi pembiayaan, faktor-faktor Penyebab

terjadinya pembiayaan bermasalah, metode penyelesaiaan

pembiayaan Mikro bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan

bermasalah menurut ekonomi islam.

BAB IV Pada bab ini merupakan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank

Mega Syariah Kantor Cabang Pangkalan Kerinci serta Bagaimana

penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Mega Syari’ah Kantor

Cabang Pangkalan Kerinci dalam menyelesaikan pembiayaan

bermasalah.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


