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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankkan syariah yang demikian cepat tentu saja sangat

membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang menandai dan mempunyai

kompetensi dalam bidang perbankkan syariah. Pemberlakuan UU Perbankkan No.

10 tahun 1998 yang merubah UU No. 7 Tahun 1992 yang diikuti dengan

dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan oleh Bank Indonesia, telah

memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi

bagi pengembangan perbankkan Islam di Indonesia. Perundang-undangan tersebut

memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan Islam

antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang islam (KCS) oleh bank

konvensional, dengan kata lain, bank umum dimungkinkan untuk menjkalankan

kegiatan usahanya secara konvensional dan sekaligus dapat melakukannya

berdasarkan prinsip Islam.1

Hal ini dilakukan karena bank syariah terbukti memiliki berbagai

keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu,

serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk

indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat islam yang enggan

berhubungan dengan perbankkan yang mengunakan sistem ribawi2.

1 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, dkk, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010),
hal. 107.

2Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 1.
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Perkembangan perbankkan syariah dekade ini semakin nyata setelah

disahkannya undang-undang (UU) No 10 Tahun 1998 tentang perbankkan syariah

dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam. Dengan

diberlakukanya UU itu, industri perbankkan syariah diperkirakan akan

berkembang lebih cepat, tidak hanya menyangkut produk dan jasa yang

ditransaksikan, melainkan juga nilai transaksinya. Salah satu kelebihan yang

diberikan UU No 10/1998 adalah UU ini masih mengakomodasi dual banking

system. Sistem yang berlaku sekarang : Unit Usaha Syariah (UUS) yang

menginduk pada bank umum konvensional (BUK) masih berlaku. Namun,

kelonggaran ini tidak berlaku selamanya3.

Selanjutnya dalam perbankkan syariah dkenal istilah murabahah dengan

mekanisme pembayaran secara kredit. Dimana dalam mekanisme ini terjadi tarik-

menarik kepentingan antara peminjam, bank dan investor. Bagi peminjam dana

(borrowers), hal ini merupakan kesempatan emas dimana peminjam tidak terlalu

terbebani atas bunga pinjaman tersebut. Tetapi bagi kalangan investor (deposan

atau penanam modal lainnya), sistem perbankkan ini kurang menjanjikan. Para

investor (lenders) menginginkan dana yang diinvestasikannya, memiliki

pengembalian minimal sesuai dengan harapan mereka. Sebalikknya, bank sebagai

media perantara (intermediasi) bisa mengalami kesulitan untuk menggalang dana

masyarakat. Kegiatan operasional bank dalam bentuk penyaluran kredit, dapat

terhambat jika mobilisasi dana tidak sesuai dengan jumlah permintaan pendaaan.

3Op.Cit, Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, dkk, Islamic Banking, hal. 106.
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Akad murabahah adalah akad Pembiayaan atas suatu barang, dengan

harga yang disepakati anatara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual

menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan

besarnya keuntungan yang diperolehnya.4

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan

yang di sepakati. Dengan diubahnya kata jual beli dengan kata pembiayaan,

secara implisit UU No 21/2008 ini ingin mengatakan bahwa transaksi murabahah

tidak termasuk taransaksi yang dikenakan pajak sebagai mana yang sekarang

menjadi kendala bagi bank syariah5.

Sementara itu meskipun menejer bank berusaha untuk menghasilkan

keuntungan setinggi-tinggnya, secara selektif mereka harus juga memperhatikan

adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan

manajemen tentang struktur aset dan labilitasnya. Secara spesifik resiko-resiko

yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank slah satunya

adalah resiko kredit (pembiayaan). Bank syariah tidak akan menghadapi resiko

tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungannya berlaku dual banking system

meningkatnya tingkat suku bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada

4 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Islamic management, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 145.

5http//:wwww.google.com, Beberapa Aspek Penting dalam UU Perbankkan Syariah No
21/2008.
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meningkatnya resiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana

dari bank syariah dan berpndah kebank konvnsional6.

Sementara itu komposisi pembiayaan perbankkan syariah saat ini masih

didominasi oleh murabahah (Jual Beli). Dominannya pembiayaan murabahah

terjadi karena pembiayaan ini cendrung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih

mengamankan bagi Shareolder. Akan tetapi diakibatkan karena dominannya

pembiayaan ini dalam bank syariah maka sangat perlu diperhatikan resiko-resiko

yang nantinya tidak diinginkan termasuk dalam hal ini adalah resiko kredit

(pembiayaan). Pasalnya, ketika margin antara nasabah pembiayaan dan bank telah

disepakati, jumlah tersebut tidak boleh berubah. Hal itu merupakan keunggulan

dan kelemahan bank syariah. Ketika bunga kredit d bank konvensional naik,

perbankkan syariah tidak bisa menaikkan margin yang telah ditetapkan

sebelumnya. Saat kondisi ekonomi bagus, pembiayaan dengan akad murabahah

pun akan sejalan. Namun, saat kondisi kurang bagus, maka bank syariah harus

berusaha lebih keras. Meski demikian, diperkiraan pembiayaan dengan akad

tersebut pun akan masih mendominasi. Meski murabahah dominan dalam

pembiayaan, bukan berati penyumbang terbesar dalam angka rasio pembiayaan

bermasalah. Semua tergantung pada bank bagaimana mengelola resiko. Salah

satunya adalah resiko kredit (pembiayaan).

Resiko kredit (pembiayaan) biasanya terjad jika counterparty (pihak lain

dalam bisnis kita) tidak bisa memenuhi keewajibannya (wanprestasi). Resiko

kredit (pembiayaan) menjadi semakin penting karena akhir-akhir ini banyak

6Zainul Arifin, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, (jakarta: Pustaka alvabet) , 2005
hal. 60.



5

peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar

negeri, bahkan negara sekalipun7. Akan tetapi pada pembiayaan murabahah

resiko kredit (pembiayaan) biasanya timbul karena ulah para nasabah yang tidak

tepat waktu mengembalikan pinjaman pembiayaan yang telah ditentukan ataupun

berbagai persoalan lainnya yang berhubungan dengan sikap nasabah yang

melanggar kesepakatan awal dengan pihak bank.

Semakin besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan

membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang ditanggung oleh bank yang

bersangkutan.

Tabel I.1.
Pembiayaan Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang
Tahun 2011-2013

(miliar rupiah)
Tahun Pembiayaan

(Rp)
Pembiayaan
bermasalah

Prosentase pembiayaan
bermasa1lah

(%)
2011 398,218 20.017 5.03
2012 416,610 28.287 6.79
2013 539,396 38.636 7.16

Rata-rata
peningkatan

(%)
17,04% 29,74 1,03

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri Persero Tbk (Data diolah)

Perkembangan jumlah pembiayaan nasabah khususnya pada PT. Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang yang menunjukkan bahwa    rata-

rata pertumbuhan pembiayaan nasabah yang disalurkan kepada  nasabah pada PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang 17,04%, dimana faktor yang

7Mamduh M. Hanafi, Manajemen resiko(Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2006), Hal. 175.
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menyebabkan jumlah pembiayaan murabahah meningkat dalam 3 tahun terakhir

sebab adanya kenaikan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan pada PT.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang.

Kemudian akan dilakukan pebandingan pembayaran bermasalah

dengan pembiayaan nasabah selama 3 tahun terakhir (tahun 2011 s/d tahun 2013)

yang dapat  ditentukan melalui perhitungan berikut ini :

1. Tahun 2011

Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah dengan

total pembiayaan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang selama  tahun 2011 yang bermasalah dibandingkan dengan

total pembiayaan nasabah khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Selatpanjang sebesar 5,03%.

2. Tahun 2012

Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah dengan

total pembiayaan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang selama  tahun 2012 yang bermasalah dibandingkan dengan

total pembiayaan nasabah khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Selatpanjang sebesar 6,79%.

3. Tahun 2013

Besarnya tingkat prosentase perbandingan pembiayaan bermasalah dengan

total pembiayaan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang selama  tahun 2013 yang bermasalah dibandingkan dengan
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total pembiayaan nasabah khususnya pada PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Selatpanjang sebesar 7,16%.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pembiayaan bermasalah maka rata-rata

pembiayaan bermasalah pertahun sebesar 1,03%, dimana untuk setiap tahun

jumlah pembiayaan yang bermasalah untuk setiap tahunnya mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diperincikan bahwa untuk tahun

2012 jumlah pembiayaan bermasalah meningkat sebesar 1,76%, sedangkan tahun

2013 meningkat sebesar 0,37%, sehingga dengan naiknya jumlah pembiayaan

bermasalah dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan bahwa pengawasan dalam

pembiayaan bermasalah yang selama ini diterapkan  oleh PT. Bank Syariah

Mandiri kantor Cabang Selatpanjang belum dilakukan secara efektif, karena

belum tepatnya pelaksanaan pengawasan pembiayaan nasabah, faktor yang

menyebabkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah sebab lemahnya

pelaksanaan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh PT. Bank Syariah

Mandiri kantor Cabang Selatpanjang.

Kemudian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dimana bank dalam

pelaksanaan penyaluran pembiayaan tidak boleh lebih dari 5%, sedangkan dilihat

dari hasil analisis data yang telah dilakukan ternyata jumlah pembiayaan yang

bermasalah lebih besar dari 5%. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengawasan

pembiayaan nasabah.

Secara teori jika suatu bank terjadi pembiayaan macet maka bank tersebut

akan menerapkan 3R dan 1L yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring dan

Liquidation (eksekusi jaminan) pada bank Mandiri Syariah Kantor Cabang
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Selatpanjang, bank tersebut menerapkan reconditioning dan Liquidation

sebenarnya tidak ada masalah pada sistem yang digunakan, namun kedua sistem

ini secara teori dan prakteknya berbeda8. Hal inilah yang dipandang tabu oleh

penulis, karna jika ditelaah dengan adanya dua sistem tersebut akan

meminimalisirkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank

Mandiri Syariah Kantor Cabang Selatpanjang. Meskipun demikian ada saja

nasabah yang bermasalah dengan pembiayaannya. Timbulnya pembiayaan

bermasalah tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai kondisi atau keadaan. Bisa

karena kelalaian atau karena usaha mereka yang mengalami kegagalan. Adapun

yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah tentunya perlu solusi yang dapat

digunakan untuk menanganinya.

Berangkat dari permasalahan diatas penulis tertaik melakukan penelitian dengan

judul STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH KANTOR

CABANG SELATPANJANG.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “Strategi

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah PT Bank

Mandiri Syariah Kantor Cabang Selatpanjang”.

8Muslim, nasabah PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Selatpanjang, Observasi,
PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Selatpanjang, 12 Januari 2014..
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C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Resiko pembiayaan Akad murabahah pada Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang?

2. Bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad

Murabahah PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan rumusan masalah di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Resiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang.

2. Untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada

Akad Murabahah PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang.

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat bagi:

1. Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang

penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang serta sebagai sarana menambah

wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari

perbankan syariah dan juga PT. Syariah Mandiri Kantor Cabang

Selatpanjang.
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2. Perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan dan pertimbangan bagi manajemen sebagai bahan evaluasi dan

perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama

ini untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan

datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan

profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang

3. Masyarakat, dapat mengetahui informasi tentang pembiayaan macet

terhadap suatu lembaga keuangan serta juga dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan untuk mengambil keputusan, bahan diskusi dan wacana

informasi dan bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor

Cabang Selatpanjang, hal ini dilakukan karena PT Bank Mandiri merupakan salah

satu bank yang diminati oleh nasabah dalam pinjaman kredit dan terdapat

beberapa pembiayaan yang bermasalah sehingga penulis memilih lokasi tersebut.

2. Subjek dan objek

a. Subjek penelitian ini adalah Divisi pembiayaan murabahah PT. Bank

Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang.

b. Objek penelitian ini adalah Strategi Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah Pada Akad Murabahah PT Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang Selatpanjang.
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3. Populasi Dan Sample

Populasi penelitian berjumlah 8 orang, yang terdiri dari seorang penyelia

dan 7 orang karyawan, penulis mengambil sample dalam penelitian ini sebanyak 3

orang yaitu 1 orang penyelia dan 2 orang karyawan dengan menggunakan

purposive sampling yaitu pengambilan sample tertuju kepada orang-orang yang

dianggap dapat memberikan tentang informasi yang penulis inginkan.

4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan sumber data

yaitu :

a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya 9.

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang

diperoleh secara langsung dengan pihak yang terkait khususnya para

karyawan bank yang menangani bagian yang terkait dengan

pembiayaan

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia

dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan

mendengarkan10. Data sekunder terdiri dari hasil laporan atau profil

PT. Bank Mandiri Syariah (Persero) Kantor Cabang Selatpanjang,

serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

9 Fike Mai Mandasari, Sistem Pengendalian Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Bhakti
Jaya Malang, Universitas Islam Negeri Malang, ( Malang,  2008), h.76.

10 Ibid. h.77.
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a. Observasi (pengamatan), yaitu metode pengumpulan data yang

dilakukan secara langsung terhadap PT. Bank Mandiri Syariah Kantor

Cabang Selatpanjang.

b. Interview (wawancara), yaitu proses memperoleh data yang diperlukan

dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan

responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide

(panduan wawancara)11.

c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan jalan

mempelajari dokumen-dokumen yang ada, transkrip, surat kabar, agen

dan sebagainya12. Dokumen tersebut di antaranya mengenai profil PT.

Bank Mandiri Syariah (Persero) Kantor Cabang Selatpanjang,

dokumen-dokumen dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan pembiayaan murabahah

d. Studi pustaka, yaitu dengan membaca beberapa literatur buku yang ada

kaitannya dengan tema dan judul penelitian. Dalam hal ini peneliti

menggunakan teori-teori untuk membahas masalah yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik yang digunakan serta

tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini adalah penelitian

kualitatif dengan menganalisa data menggunakan pendekatan deskriptif

(narasi), yakni analisa atas dasar-dasar persamaan jenis data tersebut,

11 Ibid
.
12 Ibid. h.78.
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kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh

gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah:

a. Metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh secara jelas tentang

suatu situasi atau keadaan tertentu13

b. Metode induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan

pernyataan hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum

dan menurut suatu pandangan yang luas diterima, ilmu-ilrnu empiris

ditandai oleh metode induktif, disebut induktif bila bertolak dari

pernyataan tunggal seperti gambaran mengenai hasil pengamatan dan

penelitian orang sampai pada pernyataan pernyataan universal14.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan maka peneliti

membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab satu Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan

masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan

Bab dua Identifikasi Lokasi Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan

tentang sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang

13 www.blog.uin-malang.ac.id. Imamul Muttaqin, Metode Deskriptif, Rabu 13 Maret
2014.

14 www.writes.blogspot.com. Rositayanti, Metode Ilmiah: Deduktif & Induktif,

rositayanti, Rabu 13 Maret 2014.
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baik struktur organisasinya, pembiayaan murabahah maupun aktivitasnya dalam

menjalankan usaha perbankan

Bab tiga Landasan Teori, meliputi Bank Syariah, pembiayaan murabahah,

pengertian dan landasan syariah murabahah, prosedur pembiayaan murabahah

pada bank syariah, dan resiko pembiayaan kredit dalam murabahah.

Bab empat Hasil penelitian, berisikan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai implementasi pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Selatpanjang dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Selatpanjang.

Bab lima kesimpulan dan saran, yaitu Kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan

yang ada, serta keterbatasan dalam penulisan penelitian.


