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ABSTRAK 

 

Analisis Kebijakan Rescedulling Dan Restrukturisasi Pembiayaan 

Bermasalah Di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

 

 Oleh Septi Lestari, NIM 1516140011 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Penerapan kebijakan rescedulling 

dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu. 

2) kendala penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi pembiayaan 

bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan dengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah 3 orang 

karyawan PT. BRI Syariah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara an dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti maka dapat disimpulkan yaitu: 1) Kebijakan rescedulling dan 

restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu 

dengan cara mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dan 

jumlah angsuran. Penyeleseaian pembiayaan bermasalah dengan sistem  

restructuring pada PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu yaitu bank meminta nasabah 

untuk mengajukan surat untuk melakukan rescheduling. 2) Kendala penerapan 

kebijakan rescedulling dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. BRI 

Syariah  Cabang Bengkulu dimana  debitur beritikad tidak baik yang pada dasarnya 

diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam 

menyelesaikan kreditnya kepada bank, namun debitur dengan sengaja tidak 

menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. 

 

 

Kata Kunci : Kebijakan Rescedulling, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah, 

Kendala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Analysis of Rescedulling Policy and Troubled Financing Restructuring at PT. BRI 

Syariah Bengkulu Branch 

 

By Septi Lestari, NIM 1516140011 

 

The purpose of this study was to determine 1) The application of rescheduling and 

restructuring of non-performing financing policies at PT. BRI Syariah Bengkulu 

Branch. 2) the problem of implementing rescheduling and restructuring of 

problematic financing policies at PT. BRI Syariah Bengkulu Branch. This type of 

research is a field research with descriptive method. Research informants are 3 

employees of PT. BRI Syariah. Data collection techniques using observation, 

interviews and documentation. Based on the results of research that has been 

carried out by researchers, it can be concluded that: 1) Rescedulling policy and 

restructuring of problematic financing at PT. BRI Syariah Bengkulu Branch by 

changing or rearranging the financing period and the number of installments. 

Settlement of financing problems with the restructuring system at PT. BRI Syariah 

Bengkulu Branch, where the bank asks the customer to submit a letter to reschedule. 

2) Obstacles in implementing the rescheduling policy and restructuring of non-

performing financing at PT. BRI Syariah Bengkulu Branch where the debtor has 

bad intentions which is basically known that the debtor is actually able to fulfill his 

obligations in completing his credit to the bank, but the debtor deliberately does 

not solve his credit problem or deliberately runs away. 

 

Keywords: Rescedulling Policy, Troubled Financing Restructuring, Constraints 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan 

menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada 

rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup 

tinggi serta cara mengaksess sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit 

bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem 

dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat 

tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena 

tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa prihatin 

terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem 

keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan 

prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan terealisasinya bank 

syariah di kalangan masyarakat1 

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang 

menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga 

ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga 

keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di 

Inggris), Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, 

                                                             
 1 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 

2003), h.  96. 

1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa_keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Credit_Union
https://id.wikipedia.org/wiki/Pialang
https://id.wikipedia.org/wiki/Modal_ventura
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koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya. Di Indonesia 

lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan 

bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, 

reksa dana, dan bursa efek).2 

Lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau 

menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga 

keuangan juga menawarkan bermacam-macam jasa keuangan mulai 

perlindungan asuransi, menjual program pensiun sampai dengan penyimpanan 

barang-barang berharga dan penyediaan suatu mekanisme untuk pembayaran 

dana dan transper dana.3 

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima 

kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan pada 

bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau 

penyertaan modal. Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 

menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

(BUS), unit usaha syariah (UUS), bank pembiayaan rakyat syariah, (BPRS).4 

                                                             
2 Susilo, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 

80 
3 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga ..., h.  96. 

4Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YLPN, 

2005), h. 2.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun
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Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroprasi menggunakan 

sistem bagi hasil sesuai syariat Islam dan tidak memberatkan nasabah yang 

berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Dalam oprasinya baik dalam kegiatan 

penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada 

masyarakat, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan 

berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat 

di bank syariah biasa disebut dengan istilah pembiayaan. Bank dengan sistem 

syariah menggunakan akad dan aspek legalitas yaitu dengan hukum Islam dan 

hukum positif, lembaga penyelesaian sengketa pada bank syariah 

menggunakan Badan Arbitrase Muamallat Indonesia (BAMUI), struktur 

organisasi dalam bank syariah meliputi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS).  Investasi dalam bank syariah harus halal 

dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa tujuanya untuk 

memperoleh profit secara syariah Islam dengan hubungan kemitraan dengan 

nasabahnya5 

Adapun pembiayaan pada perbankan terdiri dari pembiayaan investasi dan 

pembiayaan modal kerja. Tujuan Pembiayaan adalah Safety atau keamanan yaitu 

keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar 

terjamin. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk 

pembiayaan. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang 

                                                             
5Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi, 

(Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 44 
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disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai 

sektor.6 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari 

nasabah antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah. 

Nasabah telah menyalahgunakan pembiayaanyang diperolehnya, tidak menggunakan 

pembiayaan yang diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian pembiayaan 

yang menyimpang akan mengakibatkan usaha nasabah gagal yang menyebabkan 

penurunan pendapatan.7 

َٰء ام ُنوْاَٰٱصٓ ي  َٰ اَٰٱلَِّذين  َٰو ٱت َُّقوآَْٰۡأ ي ُّه  َٰو ر اِبطُوْا َٰو ص اِبُروْا ََٰٰٓۡٱَّللَّ َٰل ع لَُّكمِبُروْا

  ٢٠٠ ِِلُون َُٰٓۡتف

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S An Nisa : 29).8 

 

 

 Berdasarkan keterkaitan ayat di atas dengan penelitian yang dilakukan adalah 

ayat tersebut menjadi dasar larangan tegas mengenai memakan atau memakai harta 

orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Penanganan pembiayaan 

bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena bank syariah 

                                                             
6 Muhammad, Manajemen Pembiayaan..., h. 2. 

7 Susilo, Dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 80  
8Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), h. 

201 
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akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas pembiayaan yang telah disalurkan 

kurang baik. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank 

syariah. Pembiayaan sendiri  

merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai  

dengan pembiayaan yang dilakukan. Upaya penting yang dilakukan bank syariah 

dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko 

merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam 

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu 

pekerjaan atau bisnis.9 Manajemen risiko juga didefenisikan sebagai suatu metode 

logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan 

solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap 

aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman, atau kemungkinan 

suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang untuk mencapai tujuan.10 

PT. BRI Syariah menggunakan beberapa prinsip dalam menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah, diantaranya dengan teguran baik lisan maupun tulisan, 

restrukturisasi pembiayaan diantaranya rescheduling, reconditioning, restructuring. 

Diantara beberapa metode tersebut dapat menyelesaikan pembiayaan  bermasalah  

hingga  pada  akhirnya  nasabah  dapat  membayar kewajibannya kembali. 

Pelaksanaa rescheduling, reconditioning, restructuring dapat menjadi cara efektif 

dikarenakan sifatnya yang tidak  memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya 

sesuai dengan permohonan nasabah bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan. 

                                                             
9 Susilo, Dkk, Bank dan Lembaga..., h. 80 
10 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 5 
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Rescheduling, reconditioning, restructuring pembiayaan yang dilakukan oleh bagian 

remedial bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah pembiayaan 

bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan 

memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.11 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh Peneliti di PT. BRI Syariah 

Cabang Bengkulu, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Merco selaku 

karyawan PT. BRI Syariah terdapat permasalahan yang terjadi di bank yaitu adanya 

pembiayaan bermasalah yang ada. Bapak Merco mengatakan bahwa terdapat 

nasabah PT. BRI Syariah yang mengalamai pembiayaan bermasalah seperti kurang 

lancar dalam pembayaran dan harus selalu didatangi oleh pihak bank setiap akan 

membayar bahkan ada yang mengalami tunggakan selama beberapa bulan. Jika 

permasalahan ini tidak diselesaikan dan tidak diatasi maka akan merugikan pihak 

bank dan juga nasabah. Pihak bank harus memiliki cara dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dan bagaimana agar nasabah dapat menyelesaikan 

pembiayaan bermasalahnya tersebut agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Maka 

Kebijakan Rescedulling dan Restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank.12 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul: “Analisis Kebijakan Rescedulling dan 

Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang 

Bengkulu”. 

 

 

 

                                                             
11 Muhammad, Manajemen Pembiayaan..., h. 7 
12 Bapak Merco, Acount Officer, Wawancara pada tanggal 8 September 2020 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu? 

2. Apa kendala penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi pembiayaan 

bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu. 

2. Kendala penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya 

dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya 

memberi informasi tentang analisis kebiajkan rescedulling dan 

restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam praktek perbankan syariah. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam membuat 

suatu karya ilmiah dan mengaplikasikan hasil yang telah didapat di 

bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk perusahaan berkaitan 

dengan pembiayaan bermasalah. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Azharsyah Ibrahim dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk 

Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Bertujuan untuk 

mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil 

untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara khusus, artikel ini juga 

mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan 

bermasalah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

framework atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan 

yang sama. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab 
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pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal 

bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif 

mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian 

dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, 

penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan 

terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan 

internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas 

keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani 

pembiayaan bermasalah.13  

2. Ummi Kalsum dan Rahmi dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan 

Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. 

Penelitian skripsi ini menganalisis proses restrukturisasi pada pembiayaan 

murābahah yang bermasalah pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan 

murābahah di PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling 

(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan Kembali) dan 

restructuring (penataan kembali). Sementara kendala penerapan 

restrukturisasi pada Pembiayaan Murābahah di PT. BNI Syariah Cabang 

Kendari adalah berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri baik dari tidak 

adanya i’tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang 

bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber 

                                                             
13Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank 

Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Jurnal 

Iqtishadia, Volume 10 Nomor 1 2017 
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pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka 

bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian 

dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan 

angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan 

aset agunan nasabah.14  

3. Maya Nur Indahyani, dengan judul “Peran Rescheduling terhadap 

pembiayaan bermasalah dengan akad Murabahah di UJKS-KSU Jabal 

Rahmah Sidoarjo”. Hasil penelitian mengetahui bahwa rescheduling 

yang dilakukan oleh pihak UJKS-KSU Jabal Rahmah mempunyai 

peran bagi lembaga maupun bagi nasabah. Peran bagi lembaga yaitu 

dapat mengurangi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, nasabah 

yang awalnya mempunyai tunggakan dalam membayar angsurannya 

setelah di-rescheduling dapat kembali lancar. Sedangkan peran 

rescheduling bagi nasabah yaitu dapat meringankan nasabah dalam 

membayar kewajibannya kepada koperasi, nasabah tidak perlu 

khawatir jaminannya akan diambil oleh pihak koperasi. Rescheduling 

yang dilakukan pihak koperasi juga mempunyai pengaruh terhadap 

tingkat pemulihan pembiayaan bermasalah sehingga dapat menekan 

nilai NPF koperasi, menjadikan perputaran kas koperasi menjadi 

stabil, pendapatan operasional koperasi bertambah karena pada saat 

rescheduling, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi 

                                                             
14 Ummi Kalsum dan Rahmi, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi 

Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. Jurnal Lifalah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 

Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, IAIN Kendari 
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kembali sebesar 3% dari pembiayaan yang di-rescheduling. Serta dari 

adanya rescheduling ini, pihak koperasi juga mendapatkan keuntungan 

yang lebih karena pada saat rescheduling, pembiayaan nasabah 

sebelum di-rescheduling yang terdiri dari pokok dan margin dijadikan 

satu menjadi pembiayaan pokok kemudian ditambahkan lagi margin 

baru sebesar 2,25%, sehingga pihak koperasi mendapatkan keuntungan 

yang lebih dari adanya tambahan margin pada pembiayaan yang di-

rescheduling. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, peneliti 

memberikan saran dalam penelitian ini diharapkan kepada nasabah 

yang mendapat kebijakan rescheduling mempunyai sikap kooperatif, 

sehingga proses rescheduling yang dilakukan oleh pihak koperasi bisa 

berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan 

sebaiknya pelaksanaan rescheduling yang dilakukan oleh pihak KSU 

Jabal Rahmah disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah.15  

4. Azharsyah Ibrahim, dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk 

Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Bertujuan untuk 

mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di 

Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil 

untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Secara khusus, artikel ini juga 

mengkaji keefektifan kebijakan tersebut dalam mereduksi pembiayaan 

                                                             
15Maya Nur Indahyani, “Peran Rescheduling terhadap pembiayaan bermasalah 

dengan akad Murabahah di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”, Skripsi UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2018 
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bermasalah di BMI Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

framework atau model bagi bank syariah lain yang memiliki permasalahan 

yang sama. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab 

pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal 

bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif 

mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian 

dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, 

penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan 

terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan 

internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas 

keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani 

pembiayaan bermasalah.16  

5. Erdem Aksoy dengan judul “Analysis Of Restructuring, And Rescheduling 

Of The Debt”. Makalah ini menyelidiki kebingungan semantik tentang 

penjadwalan ulang dan restrukturisasi publik hutang. Ada masalah yang 

tidak terkait dengan default. Penjadwalan ulang mengacu pada pertukaran 

utang menuju jangka panjang dan restrukturisasi sebagai perubahan dalam 

denominasi utang. Kertas melakukan bukti empiris untuk swap yang 

terlibat menggunakan latihan ekonometrik. Itu Temuan dari makalah ini 

                                                             
16Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank 

Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”,  Jurnal 

Iqtishadia, Volume 10 Nomor 1 2017 
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adalah bahwa swap jangka pendek menggantikan utang jangka panjang 

terus menerus diimplementasikan oleh bank sentral Turki. Memperpanjang 

jatuh tempo utang tampaknya kebijakan rahasia pengelolaan utang. Koran 

itu melaporkan bahwa kebijakan rahasia lain adalah bank itu sering 

menukar utang lokal dengan utang dolar atau euro atau mengubah 

penerbitan mata uang atau merestrukturisasinya. Meskipun, bank terlibat 

dalam kebijakan rahasia ini, bank sentral menerbitkan ini data dan tidak 

berusaha menyembunyikan informasi tersebut. Dengan demikian, kami 

mengasumsikan bahwa peringkat agen sadar tentang transaksi utang ini 

karena fakta bahwa transaksi ini dilakukan dalam harga pasar. Kebijakan 

rahasia cukup baik karena tampaknya berfungsi dan harus dianggap seperti 

itu tanpa memperhatikan biaya bunga mereka.17  

Tabel 1.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Persamaan  Perbedaan  

1 Azharsyah 
Ibrahim  

“Analisis Solutif 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
Bermasalah di 
Bank Syariah: 
Kajian Pada 
Produk 
Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda 
Aceh” 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan 
adalah sama-
sama 
membahas 
tentang 
pembiayaan 
bermasalah. 

Perbedaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan adalah 
penelitian 
terdahulu 
membahas 
tentang analisis 
solutif 
penyelesaian 
pembiayaan 

                                                             
17Erdem Aksoy, “Analysis Of Restructuring, And Rescheduling Of The Debt”, Jurnal 

Internasional Finance & Accounting Research Journal Vol. 2(1), pp. 12-21, January, 2020 
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bermasalah di 
Bank Syariah: 
Kajian Pada 
Produk 
Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda 
Aceh, sedangkan 
peneliti 
membahas 
tentang analisis 
kebijakan 
rescedulling dan 
restrukturisasi. 

2 Ummi Kalsum 
dan Rahmi  

Restrukturisasi 
Pembiayaan 
Murabahah 
Bermasalah 
(Studi Pada BNI 
Syariah Cabang 
Kendari) 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan 
adalah sama-
sama 
membahas 
restrukturisasi 
pembiayaan 
bermasalah. 

Perbedaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan adalah 
penelitian 
terdahulu 
membahas 
tentang 
restrukturisasi 
pembiayaan 
murabahah 
bermasalah 
(Studi Pada BNI 
Syariah Cabang 
Kendari). 

3 Maya 
Nur Indahyani. 

Peran 
Rescheduling 
terhadap 
pembiayaan 
bermasalah 
dengan akad 
Murabahah di 
UJKS-KSU Jabal 
Rahmah 
Sidoarjo 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian 
yang 
dilakukan 
adalah 
rescedulling 
pembiayan 
bermasalah. 

Perbedaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang  
dilakukan 
peneliti adalah 
penelitian 
terdahulu 
membahas 
tentang peran 
rescheduling 
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terhadap 
pembiayaan 
bermasalah 
dengan akad 
murabahah. 

4 Azharsyah 
Ibrahim. 

Analisis Solutif 
Penyelesaian 
Pembiayaan 
Bermasalah di 
Bank Syariah: 
Kajian Pada 
Produk 
Murabahah di 
Bank Muamalat 
Indonesia Banda 
Aceh 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian 
yang 
dilakukan 
adalah sama-
sama 
membahas 
tentang 
pembiayaan 
bermasalah.  

Perbedaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan 
adalah 
penelitian 
terdahulu 
membahas 
tentang analisis 
solutif 
penyelesaian 
pembiayaan 
bermasalah di 
bank syariah: 
kajian pada 
produk 
murabahah di 
bank muamalat 
Indonesia. 

5 Erdem Aksoy  Analysis Of 
Restructuring, 
And 
Rescheduling Of 
The Debt 

Persamaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan 
adalah sama-
sama 
membahas 
tentang 
restrukturisasi.  

Perbedaan 
penelitian 
terdahulu 
dengan 
penelitian yang 
dilakukan adalah 
lokasi, waktu 
dan objek 
penelitian yang 
berbeda. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa 

adanya.18 

b. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang lebih cendetung analisisnya dimana 

data hasil penelitian tidak diolah secara statistik . 

 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian terhitung dari bulan Juni 2020 sampai 

dengan Agustus 2021 

b. Lokasi Penelitian  

Tempat Penelitian ini dilakukan di PT. BRI Syariah Cabang 

Bengkulu dikarenakan terdapat permasalahan ketika observasi awal 

dilakukan. 

3. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang 

diperlukan oleh peneliti pada saat peneliti melakukan penelitian. Informan 

penelitian diambil secara purpossive sampling dengan sasaran 4 orang 

karyawan di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu. 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
18Sukardi. Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78 
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a. Sumber Data 

Adapun data-data yang akan peneliti kumpulkan peneliti yaitu 

terbagi atas 2 (dua) sumber, yaitu 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber 

utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil 

observasi lapangan dan wawancara. 

 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data seperti dokumen, buku, jurnal, brosur dan 

sumber tertulis lainnya.19 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan 

data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan: 

1. Observasi  

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung 

ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui 

permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi 

di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa 

                                                             
19Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu 2015 

Edisi Revisi. 
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yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai 

dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian 

dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan 

di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan 

data tertulis yang dianggap relevan. 

2. Wawancara 

Sebagai pelengkap penulis melakukan upaya menghimpun data 

dengan cara bertanya kepada informan. Adapun bentuk yang digunakan 

ialah bentuk wawancara terstruktur dengantanya jawab secara lisan 

dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan informan yaitu karyawan dan nasabah di PT. BRI 

Syariah Cabang Bengkulu. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan 

berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan 

dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar 

atau foto pada saat melakukan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan 
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kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu model Interaktif.20 

Menurut Miles dan Huberman, dalam model ini ada tiga komponen 

analisa, diantaranya sebagai berikut:21  

a. Reduksi data 

Reduksi merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan 

tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data 

yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen 

organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data 

kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang. 

b. Penyajian data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan sekumpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan 

demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil 

kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. 

                                                             
20Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif), (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 334 
21 Pawito, Penelitian Komunikasi, (Yogyakarta: Pelangi Perkasa, 2007), h. 104-106 
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c. Penarikan serta pengujian kesimpulan 

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap 

terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan 

ini juga diverfikasikan selama penelitian berlangsung dengan maksud 

menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokannya pada validitasnya22. 

  

                                                             
22 Mohamad Nasir, Metode Penelitian,  (Bandung:  Mizan, 2009),h. 53 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah 

1. Pengertian Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah 

Manajemen pembiayaan perbankan syariah adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

berasarkan syariat Islam.23 

Dari definisi tersebut mencakup beberapa kata pengertian kunci, 

yaitu: 

1) Proses merupakan kegiatan yang direncanakan. 

2) Kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan 

mengendalikan yang sering disebut sebagai fungsi manajemen. 

3) Tujuan organisasi yang ingin dicapai melalui aktivitas tersebut. 

4) Sumberdaya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Firman Allah dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 29 :  

ل قَ  الَِّذيَ  ُهوَ  ا ل ُكمَ  خ  ِضَ فِى مَّ ِمي عًا اْل  ر  ى ثُمََّ ج  ٰٓ ت و  ۤاءَِ اِل ى اس   السَّم 

ىُهنََّ تَ  س ب عَ  ف س وّٰ و  ُهوَ  ۗ َ س م  ءَ  ِبُكل َِ و  ِلي مَ  ش ي    ع 

                                                             
23 T.Hani Handoko, Manajemen , (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 8 
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Artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-

Nya tujuh langit dan Dia maha Mengetahui segala sesuatu”.24 

2. Unsur-unsur Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah 

Unsur-unsur dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah 

antara lain:25 

1) Bank syariah Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan 

kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

2) Mitra usaha/partner Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan 

dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank 

syariah. 

3) Kepercayaan Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak 

yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban 

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan 

kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak 

penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. 

4) Akad Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

                                                             
 24 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), h. 

229 
25Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107-108 
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5) Risiko Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah 

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 

merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana 

yang disalurkan tidak dapat kembali. 

6) Jangka waktu Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah 

untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara laian jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka 

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka 

menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan 

pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang 

adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 

tiga tahun. 

7) Balas jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank 

syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad 

yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.  

3. Tujuan Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah 

Tujuan memberikan pembiayaan, diantaranya:26 

1)  Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

                                                             
26 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Cetakan I, h. 681-682 
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akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf 

ekonominya. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat 

diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana 

menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya 

produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya 

dana. 

4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau 

membuka lapangan kerja baru. 

5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi 

pendapatan. 

Selain dari tujuan di atas, dalam praktiknya tujuan pemberian suatu 

pembiayaan sebagai berikut:27 

                                                             
27Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, 

h.105- 106 
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1. Mencari keuntungan Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah 

untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh 

dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi. 

2. Membantu usaha nasabah Membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini 

baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama 

diuntungkan. 

3. Membantu pemerintah Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah 

adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, 

meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta 

meningkatkan devisa negara. 

4. Prinsip-prinsip Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah 

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai 

berikut:28 

1) Character (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan 

kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, 

sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon 

pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan 

dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan 

kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan. 

                                                             
28 Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), Edisi II, h. 228-229 
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2) Capacity (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang 

dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), 

aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), 

aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek 

finansial (kemampuan menghasikan keuntungan). 

3) Capital (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon 

dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan 

komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode 

sebelumnya. 

4) Condition (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau 

tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha 

mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran 

(pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi 

persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang 

beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah. 

5) Collateral (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan 

yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam 

setiap pemberian pembiayaan. 

5. Jenis-jenis Pembiayaan 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi empat, 

yaitu:29 

                                                             
29 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), Cetakan I, h.160-161 
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a. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan 

usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan 

menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

b. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan: 

1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi, dan. 

2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 

suatu barang. 

c. Pembiayaan investasi Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya 

dengan itu. 

d.  Pembiayaan konsumtif Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

B. Kebijakan Rescedulling 

1. Pengertian Kebijakan Rescedulling 

 Penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan syarat kredit 

yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa 
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tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak, 

Contohnya adalah: 

 Jika nasabah memiliki utang Rp 10 juta dengan jangka waktu pembayaram 

selama 5 tahun dengan jumlah cicilan sebesar Rp167.000 per bulannya. 

Maka dengan rescheduling utang, jangka waktu pinjaman dapat diubah 

menjadi lebih panjang–misalnya selama 10 tahun. Sehingga jumlah cicilan 

pun berkurang menjadi Rp.84.000 per bulannya. Dengan cara ini diharapkan 

debitur akan memperoleh keringanan sehingga kemampuan untuk 

membayar utang dapat kembali meningkat.30  

 

 Adapun yang perlu dilakukan adalah dengan datang ke Bank dimana 

nasabah memiliki hutang. Nasabah dapat berbicara dengan marketing 

perbankan dan meminta bantuan Bank agar memberikan keringanan. Pihak 

Bank akan mempertimbangkan apakah utang nasabah memenuhi kriteria 

untuk bisa di-rescheduling ataukah tidak. Setelah diajukan ke Bank, Bank 

akan mempelajari dan menentukan apakah layak atau tidak utang kita 

dikenakan rescheduling kredit.31 Landasan syar’i rescheduling terdapat 

dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:  

نَ  لَُمور َُُّكر ِانر ُكنرُُتر تَعر ٌ ل ا َخْير قُور ٍة ۗ َوَانر تََصدَّ ٍة فَنَِظَرٌة ِاٰلى َميرَْسَ َ  ِانر ََكَن ُذور عُ ْسر

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”32 

 

                                                             
30Djoko Muljono, Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah, 

(Yogyakarta: Andi, 2015), h. 144 
31 Santoso, Ruddy Tri. Mengenal Dunia Perbankan, (Solo: Andi, 2006), h. 43 

  32 Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: CV Darus. Sunnah, 2015), 

h. 221 
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 Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 14/2012, ada 

beberapa syarat agar debitur dikatakan layak menerima rescheduling kredit, 

yaitu:33 

a. Debitur melaporkan bahwa mengalami kesulitan dalam pembayaran 

utang. 

b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 57 PBI 14/2012, debitur 

yang dapat diberikan rescheduling adalah debitur yang masih memiliki 

prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah 

rescheduling dilakukan.  

 Hal ini akan dianalisis melalui prospek usaha dan proyeksi arus kas, serta 

diputuskan oleh pejabat Bank yang lebih tinggi jabatannya dari pihak yang 

memutuskan kredit yang di-reschedule. Jika pejabat Bank tersebut merupakan 

pejabat tertinggi, maka keputusan reschedule harus dilakukan oleh pejabat 

setingkat dengan pejabat tersebut. Bank juga memiliki berbagai persyaratan 

internal yang harus dipenuhi dalam mengajukan rescheduling utang, dimana satu 

Bank dengan Bank lainnya bisa jadi berbeda. Sehingga jika nasabah ingin 

mengajukan rescheduling kredit, pastikan bahwa kita mengetahui apa saja 

persyaratan yang dibutuhkan pada Bank terkait selain kedua hal yang sudah diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia.34 

2. Cara Rescheduling 

                                                             
33 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2005), 

h.131 
34Susilo, Y Sri., Sigit Triandaru., A. Totok Budi Santoso, Bank  dan  Lembaga 

Keuangan Lain,  Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 80 



30 
 

Tata cara restrukturisasi pembiayaan (rescheduling, reconditioning, 

dan restructuring) adalah sebagai berikut: 

a. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu 

jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang 

harus dibayarkan kepada bank. Jumlah pembayaran angsuran nasabah 

menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran 

sebelumnya. 

b. Persyaratan kembali (reconditioning)  

Reconditioning dilakukan dengan menetapkan kembali 

syaratsyarat pembiayaan, diantaranya adalah perubahan jadwal 

pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian 

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah. 

c. Penataan kembali (restructuring)  

Restructuring dilakukan dengan konversi akad murābahah 

sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijārah muntahiyyah bittamlik, 

muḍhārabah, atau mushārakah. 

 

C. Kebijakan Restrukturisasi 

1. Pengertian Kebijakan Restrukturisasi 

 Restrukturisasi pembiayaan penerapannya dapat dilakukan secara 

bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan rescheduling dan 

reconditioning, pelaksanaan rescheduling dan restructuring, serta 

rescheduling, reconditioning, restructuring secara bersamaan. Bank dapat 
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memberikan keringanan jumlah angsuran disertai dengan kelonggaran 

jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang diambil dan adanya 

kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiayaannya dapat 

direstrukturisasi adalah sebagai berikut:35 

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam 

pembayaran.  

b. Nasabah memiliki itikad baik untuk membayar.  

c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.  

 Namun demikian, dalam hal penyelamatan pembiayaan bermasalah 

bank tidak diperbolehkan melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk:36 

1. Menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.  

2. Menghindari adanya peningkatan PPAP.  

3. Menghindari penghentian pengakuan pendapatan secara akrual.  

 Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa 

ketentuan, diantaranya sebagai berikut:37  

a. Nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan 

direstrukturisasi.  

b. Apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan 

telah jatuh tempo serta tidak disebabkan oleh penurunan kemampuan 

                                                             
35 Santoso, Ruddy Tri. Mengenal Dunia Perbankan, (Solo: Andi, 2006), h. 45 
36 Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank  Syariah, (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 131 

37Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2005), h.132 
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membayar nasabah maka tidak termasuk dalam restrukturisasi 

pembiayaan.  

c. Kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas 

Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.  

d. Pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi 

yang baik.  

e. Restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama 

jangka waktu pembiayaan.  

f. Untuk restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 (bulan) setelah 

restrukturisasi pembiayaan sebelumnya berakhir. 

D. Pembiayaan Bermasalah  

1. Konsep Dasar Pembiayaan Bermasalah 

 Pembiayaan bermasalah ini suatu keadan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagianatau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang 

telah diperjanjikan sehingga menyebabkan kolektibilitasnya dalam perhatian 

khusus, kurang lancar, diragukan dan pembiayaan bermasalah macet38. Faktor 

internal penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah adalah penyimpangan dalam 

pelaksanaan prosedur perpembiayaan bermasalahan, itikad kurang baik dari 

pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan 

pengawasan pembiayaan bermasalah serta lemahya sistem informasi pembiayaan 

bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan 

bermasalah adalah kegagalan usaha nasabah, musibah terhadap nasabah atau 

                                                             
38 Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan (Solo: Andi, 2006), h. 43 

https://kreditgogo.com/artikel/Ekonomi-dan-Perbankan/Hitung-dan-Ketahui-Debt-Ratio-Anda-Sebelum-Mengajukan-Kredit.html
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terhadap kegiatan usaha nasabah, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan 

tingginya suku bunga pembiayaan bermasalah.39 

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang 

diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan 

tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoeddin 

mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu 

pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan 

yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal 

angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. 40 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji 

pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian 

Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah 

pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh 

terhadap kesehatan bank itu sendiri. Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada 

perbankan yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk 

golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib 

untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan 

dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi 

administratif. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko 

terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penetapan kualitas 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari 

faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap 

                                                             
39Nur Fitra, pembiayaan bermasalah diakses melalui website 

http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view pada tanggal 15 Januari 2020 
40 Suhaimi dan Asnaini. Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jurnal Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, 178 AL-INTAJ, Vol.4, No.2, September 2018 IAIN Bengkulu.  

http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view
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karakteristik penetapan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan 

bermasalah cenderung lebih lebih berisiko terjadi pada produk-produk dengan 

persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah. Secara 

spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di antaranya terkait 

dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu 

pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan 

penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya riksiko 

yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar 

penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam 

kontrak pembiayaan.41 

Faktor intern bank adalah faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. 

Kegiatan ekspansi penyaluran pembiayaan bermasalah yang besar-besaran tanpa 

adanya standarisasi analisis calon nasabah dan pengawasan yang tidak maksimal 

oleh bank, penetapan tingkat suku bunga pembiayaan bermasalah yang tinggi, 

jumlah penyaluran pembiayaan bermasalah yang melampaui batas kemampuan 

bank dan lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya 

pembiayaan bermasalah. Dari sisi faktor intern nasabah terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu karakter baik atau 

buruk nasabah, kemunduran usaha nasabah.42 

Sedangkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor ekstern non 

bank dan nasabah, yaitu menurut Hermawan adanya pengaruh inflasi dan kurs. 

Sedangkan menurut Sri Padmantyo adanya bencana alam, penurunan kondisi 

moneter negara dan adanya peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang 

                                                             
41 Suhaimi dan Asnaini. Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah,.... h. 177-178  

42Susilo, Y Sri., Sigit Triandaru., A. Totok Budi Santoso, Bank  dan  Lembaga 

Keuangan  Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 80 
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bersifat membatasi yang berdampak besar pada situasi keuangan dan operasional 

bank. Adapun  faktor eksternal adalah persaingan usaha, kondisi usaha dan faktor 

alam. 

Non Performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai suatu pembiayaan 

pembayaran yang dilakukan tidak lancar dan tidak mencukupi kewajiban minimal 

yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan 

tidak dapat ditagih. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang 

diterjemahkan sebagai Non Performing Financing (NPF) atau Amwal Mustamirah 

Ghairu Najihah. Non Performing financing (NPF) atau dalam Kamus Perbankan 

Syariah disebut duyunun ma’dumah yang diartikan sebagai “Pembiayaan non-lancar 

mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya 

berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan 

macet (golongan V)43. 

Terjadinya pembiayaan bermasalah dalam perjanjian pembiayaan 

bermasalah pada umumnya disebabkan beberapa faktor. Faktor yang 

mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari 

nasabah antara lain penyimpangan dari ketentuan perjanian pembiayaan 

bermasalah. Nasabah telah menyalahgunakan pembiayaan bermasalahyang 

diperolehnya, tidak menggunkan setiap pembiayaan bermasalah yang 

                                                             
43Lailani Qodar, Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank Syariah 

Mandiri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016 
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diperoleh sesuai dengan tujuannya sehingga pemakaian pembiayaan 

bermasalah yang menyimpang akan mengakibatkan usaha debitur gagal. 44  

2. Indikasi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah muncul secara bertahap dan didahului oleh 

beberapa gejala. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:45 

a. Perilaku Rekening Perilaku rekening nasabah dapat memberikan indikasi 

munculnya pembiayaan bermasalah misalnya adanya penurunan saldo 

secara drastis, nasabah membayar angsuran tidak sesuai jadwal, jadwal 

pencairan dana pembiayaan tidak sesuai dengan akad pembiayaan, 

nasabah mengajukan keringanan seperti penundaan atau perpanjangan 

pembayaran, dan penjadwalan ulang pembiayaan. 

b. Perilaku Keuangan Berdasarkan perilaku laporan keuangan, gejala 

pembiayaan bermasalah dapat berupa penurunan likuiditas, adanya 

penurunan aktiva tetap, utang jangka panjang meningkat, munculnya 

hutang kepada pihak lain, rasio keuntungan terhadap aset menurun, 

laporan keuangan sering terlambat dan ada kemungkinan direkayasa. 

c. Perilaku Kegiatan Bisnis Perilaku kegiatan bisnis dapat memberikan 

indikasi munculnya pembiayaan bermasalah ditandai dengan penurunan 

supply barang, hubungan dengan pelanggan memburuk, harga jual 

terlampau rendah, kehilangan hak sebagai distributor, kehilangan 

                                                             
44Etty Mulyati, Pembiayaan bermasalah Perbankan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 

2016), h. 206 
45Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murābahah di Bank Muamalat Indonesia 

Banda Aceh”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1, 2017. 
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pelanggan utama, keterlibatan dengan usaha lain, ada informasi negatif 

dari pihak lain. 

d. Perilaku Nasabah Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam 

kategori diantaranya yaitu kesehatan usaha nasabah memburuk, terjadi 

sengketa rumah tangga, telepon dari bank sering tidak dijawab, nasabah 

mempunyai kegiatan tertentu atau terkena musibah, dan lain sebagainya. 

3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah 

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah adalah sebagai berikut:46 

1. Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat, sehingga tidak dapat 

memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu pembiayaan 

berlangsung. 

2. Terdapat perilaku kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan 

dan nasabah, sehingga bank merealisasikan pembiayaan yang tidak 

seharusnya diberikan. 

3. Adanya keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

nasabah sehingga tidak didapatkan analisis pembiayaan dengan tepat dan 

akurat. 

4. Campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak 

diberi kebebasan dalam memutuskan pelaksanaan pembiayaan. 

5. Kurangnya pembinaan atau pendampingan serta monitoring pembiayaan 

nasabah. 

                                                             
46 Ismail, Manajemen Perbankan..., h. 126 



38 
 

Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah adalah sebagai berikut:47 

1. Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau 

dengan tidak sengaja karena usaha yang dibiayai tidak berjalan dengan 

baik. 

2. Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan dan 

pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan akad perjanjian. 

3. Adanya bencana alam atau musibah serta ketidakstabilan dalam 

perekonomian. 

Menurut Sutojo Siswanto gejala terjadinya pembiayaan bermasalah 

dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan 

dalam perjanjian pembiayaan, penurunan kondisi keuangan perusahaan, 

frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, nasabah kurang kooperatif, 

serta penurunan nilai jaminan yang disediakan dan adanya masalah dalam 

keuangan atau pribadi.48 

1. Faktor Intern Bank 

a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan 

terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan bermasalah. 

Misalnya, pembiayaan bermasalah diberikan tidak sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang 

melebihi kemampuan. 

                                                             
47 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 120. 
48Sutojo Siswanto, The Management Of Commercial Bank, (Jakarta: Damar Mulia 

Pustaka, 2007), h. 173. 
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b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan 

bermasalah dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan 

bermasalah yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan 

over transaksi terhadap nilai agunan. 

c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, 

sehingga tidak dapat melakukan nanlisis dengan tepat dan akurat. 

d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 

direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan 

pembiayaan bermasalah. 

e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan 

bermasalah debitur.49 

 

2. Faktor Ekstern bank 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah. 

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. 

2. Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap 

keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. 

3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana 

pembiayaan bermasalah tersebut tidak sesuai dengan tujuan 

                                                             
49Ismail. Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 126 
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penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan 

pembiayaan bermasalah, disebutkan pembiayaan bermasalah untuk 

investasi, ternyata dalam praktiknya setelah danapembiayaan 

bermasalah dicairkan, digunakan untuk modal kerja.50 

b. Unsur ketidaksengajaan 

1. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi 

kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar 

angsuran. 

2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume 

penjualan menurun dan perusahaan rugi. 

3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada 

usaha nasabah. 

4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.51 

Kondisi usaha keuangan nasabah dapat menurun karena pengaruh berbagai 

macam faktor ektern yang berada di luar kemampuan mereka untuk 

mengendalikannya. Selanjutnya, penurunan pendapatan akan mempengaruhi 

kemampuan nasabah membayar bunga atau melunasi pembiayaan bermasalah. Faktor 

ekstern pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah adalah 

perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis 

perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak perkembangan ekonomi atau 

bidang usaha mereka tidak menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan 

barang atau jasa yang mereka usahakan. 

                                                             
50Ismail, Manajemen Perbankan….,h. 126 
51 Karim, A. Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), h. 78 
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Dalam banyak kejadian, penurunan hasil penjualan produk bahkan dapat 

mengakibatkan nasabah merugikan kerugian. Oleh karena sumber dana intern 

perusahaan untuk membayar kembali pembiayaan bermasalah adalah laba sesudah 

pajak dan dana penyusutan, maka menurunnya keuntungan akan menurunkan 

kemampuan nasabah melunasi pembiayaan bermasalah. Faktor ekstren kedua yang 

dapat mempengaruhi keberhasilan usaha dan kemampuan nasabah mengembalikan 

pinjaman adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang 

berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya. Bencana alam seperti itu seringkali 

merusak atau menurunkan kapasitas produksi peralatan produksi yang dioperasikan 

oleh debitur. Akibatnya, jumlah produksi, hasil penjualan produk dan keuntungan 

menurun. Akibatnya selanjutnya adalah pendapatan keuangan nasabah memburuk.52 

Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi keuangan 

ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu, kadang-kadang membawa 

dampak kurang menguntungkan bagi sektor usaha lain. Apabila bidang usaha nasabah 

kebetulan terkena dampak kurang menguntungkan dari peraturan pemerintah tertentu, 

maka peraturan tersebut dapat menjadi sebab menurunnya hasil usaha dan pendapatan 

keuangan mereka.53 

Dalam seminar Penghapusan Pembiayaan bermasalah: problematika dan 

pemecahannya yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, DR. Erman Munzir, 

Deputi Direktur Bank Indonesia mengutarakan empat macam faktor ekstren penyebab 

pembiayaan bermasalah bermasalah yaitu:54 

 

 

                                                             
52 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 96 
53 Karim, A. Adiwarman, Bank Islam Analisis…,h. 78  
54 Muhammad, Manajemen Bank Syariah…, h. 96 
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1. Kegagalan usaha nasabah 

2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga pembiayaan 

bermasalah, 

3. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan dunia yang tidak 

sehat, oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab dan 

4. Musibah yang menimpa perusahaan nasabah. 

Tingginya suka bunga pembiayaan bermasalah, apalagi bila diikuti oleh 

menurunnya kegiatan ekonomi pada umumnya atau bidang usaha yang digarap 

nasabah, telah menjadi salah satu sebab ekstern dari kesulitan nasabah memenuhi 

kewajiban mereka kepada pembiayaan bermasalah. Iklim persaingan bank yang ketat 

seringkali dimanfaatkan oleh nasabah yang berwatak buruk untuk membujuk bank 

pembiayaan bermasalah dalam jumlah dengan syarat seringan mungkin. Seringkali 

pembiayaan bermasalah tersebut kemudian dipergunakan untuk mendanai usaha bisnis 

yang bersifat spekulatif oleh para nasabah, misalnya pembelian tanah, gedung 

perkantoran, ruko, rutan, kondominiium, apartemen atau proyek lain yang tidak jelas 

masa depan pemasarannya. Oleh karena harga tanah dikebanyakan kota besar di dunia 

meningkat terus dari tahun ke tahun, nasabah mengharapkan dapat mengeruk 

keuntungan modal dari proyek properti yang mereka danai dengan pembiayaan 

bermasalah itu. 

Apabila di kemudian hari proyek spekulatif yang dibangun nasabah tadi bukan 

menghasilkan keuntungan melainkan kerugian dan pendapatan keuangan, besar 

kemungkinannya pembiayaan bermasalah yang mereka pinjam akan berkembang 

menjadi pembiayaan bermasalah. Banyak sekali jenis gejala bakal timbulnya 

pembiayaan bermasalah. Namun gejala umum yang seringkali muncul adalah: 

a. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian pembiayaan bermasalah, 
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b. Penurunan kondisi keuangan nasabah, 

c. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar, 

d. Menurunnya sikap kooperatif nasabah, 

e. Penurunan nilai jaminan yang disediakan, 

f. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti dan, timbulnya problem 

keluarga atau pribadi debitur yang serius.55 

Adapun dampak dari  pembiayaan bermasalah antara lain:56 

a. Laba/rugi bank menurun. 

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan 

pendapatan pembiayaan bermasalah. 

b. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar. 

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah. 

c. Biaya pencadangan penghapusan pembiayaan bermasalah meningkat. 

Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan 

bermasalah bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan 

penghapusan pembiayaan bermasalah akan berpengaruh pada 

penurunan keuntungan bank. 

d. ROA maupun ROE menurun 

Penurunan laba akan memiliki dampak pada menurunan ROA, 

karena return turun, ROA dan ROE akan menurun.57 

 

                                                             
55Siswanto. Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah Konsep dan Kasus. 

(Jakarta: Dammar Media Pustaka), h. 36 
56 Karim, A. Adiwarman. Bank Islam Analisis…,h. 321  

57 Siswanto, Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah …, h. 36 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, 

memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan 

Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta 

dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam 

pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya 

adalah Bank Syariah. 58 

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada 

seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri 

perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan 

pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini.  

Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan 

menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk 

melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang 

melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang 

dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI 

Syariah.59 

                                                             
 58 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 
 59 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 

http://www.bsi.co.id/
http://www.bsi.co.id/
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Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-

3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Pemberian Izin Penggabungan PT 

Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah 

Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank 

BRIsyariah Tbk Menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk 

sebagai Bank Hasil Penggabungan. 

Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

(25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI 

– Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%) 

Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya PT Bank Syariah 

Indonesia Tbk (BSI) pada Senin, 1 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger 

(penggabungan) 3 bank syariah pelat merah, yakni Bank BRI Syariah, Bank 

Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Bank Syariah Indonesia didukung oleh 

lebih dari 1.300 jaringan kantor, sekitar 2.400  jaringan ATM, serta didukung 

lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.60 

B. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI) 

TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK menciptakan BANK SYARIAH yang 

masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 

5 tahun ke depan.61 

 

                                                             
 60 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 
 61 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 

http://www.bsi.co.id/
http://www.bsi.co.id/
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C. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) 

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani >20 

juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai 

buku 50 T di tahun 2025 

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang 

saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan 

valuasi kuat (PB>2) 

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik Indonesia. 

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta 

berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis 

kinerja. 62 

D. Daftar Nama Dalam Susunan Pengurus Bank Syariah Indonesia.  

 

1.  Dewan Direksi Bank Syariah Indonesia:  

a. Direktur Utama: Hery Gunardi  

b. Wakil Direktur Utama 1: Ngatari  

c. Wakil Direktur Utama 2: Abdullah Firman Wibowo  

d. Direktur Wholesale Transaction Banking: Kusman Yandi  

e. Direktur Retail Banking: Kokok Alun Akbar  

f. Direktur Sales and Distribution: Anton Sukarna  

g. Direktur Information & Technology: Achmad Syafii  

h. Direktur Risk Management: Tiwul Widyastuti  

                                                             
 62 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 

http://www.bsi.co.id/
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i. Direktur Compliance and Human Capital: Tribuana Tunggadewi  

j. Direktur Finance and Strategy: Ade Cahyo Nugroho63 

2. Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia:  

a. Komisaris Utama & Independen: Mulya E. Siregar  

b. Komisaris: Suyanto Komisaris: Masduki Baidlowi  

c. Komisaris: Imam Budi Sarjito  

d. Komisaris: Sutanto  

e. Komisaris Independen: Bangun Sarwito Kusmulyono  

f. Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan  

g. Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat  

h. Komisaris Independen: Eko Suwardi.  

3. Dewan Pengawas Syariah:  

a. Ketua Dewan Pengawas Syariah: Mohamad Hidayat Anggota  

b. Dewan Pengawas Syariah: Oni Syahroni Anggota 

c. Dewan Pengawas Syariah: Hasanudin Anggota  

d. Dewan Pengawas Syariah: Didin Hafidhuddin64 

 

 

 

 

 

                                                             
 63 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 
 64 Profil Bank Syariah Inonesia, diakses melalui http://www.bsi.co.id, pada hari Senin, 

tanggal 23 Agustus 2021, piukul 14.00 WIB 

http://www.bsi.co.id/
http://www.bsi.co.id/
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

 

1. Penerapan Kebijakan Rescedulling Dan Restrukturisasi Pembiayaan 

Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

 

Berdasarkan keterangan dari PT. BRI Syariah cabang Bengkulu dimana 

peneliti melakukan wawancara kepada karyawan PT. BRI Syariah Cabang 

Bengkulu dengan melakukan wawancara kepada pihak bank. Timbulnya 

pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh nasabah 

untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank. Di 

PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu sendiri ada beberapa nasabah yang 

sengaja melanggar perjanjian kebijakan pembiayaan. 

Adapun prosedur ketetapan penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank 

BRI Syariah Cabang Bengkulu tentang yaitu:65  

a. Tidak akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain dan atau tidak 

merusak atau menghilangkan sebagian dan atau seluruhnya fisik agunan dan 

atau jaminan tersebut, selama masih dalam masa perjanjian pembiayaan 

kepada pihak Bank.  

b. Bersedia dan atau menyetujui untuk menyerahkan barang atau fisik agunan 

dan atau jaminan saya kepada pihak Bank dengan tulus ikhlas, baik 

diserahkan sendiri oleh nasabah maupun dengan cara disita dan atau diambil 

oleh petugas dan atau karyawan Bank, apabila dikemudian hari nanti saya 

telah lalai memenuhi kewajiban saya dan atau tidak bisa mengangsur 
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sebanyak 3 kali berturut-turut dan atau secara akumulasi. Dan saya juga 

menyetujui barang atau fisik agunan dan atau jaminan saya tersebut, untuk 

dijual oleh pihak Bank kepada pihak lain guna melunasi pembiayaan saya 

di Bank tersebut. Jadi pelanggaran yang dilakukan nasabah pembiayaan 

bermasalah (macet) adalah dengan sengaja melakukan transaksi jual beli 

jaminan (kendaraan bermotor) kepada pihak lain, dan nasabah tidak 

bersedia menyerahkan barang fisik agunan (kendaraan bermotor dan tanah 

beserta bangunannya) kepada pihak bank apabila nasabah terjadi 

keterlambatan selama 3X secara berturut-turut.   

Timbulnya pembiayaan bermasalah (macet) karena memanfaatkan 

lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada. 

Pembiayaan bermasalah juga disebabkan adanya nasabah menganggap bahwa 

PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu mempunyai toleransi yang tinggi 

terhadap keterlambatan pembayaran angsuran. Pembiayaan yang disalurkannya 

jika banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang 

besar ini akan menghambat operasi perusahaan.  

Pembiayan yang disalurkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu 

baik yang digunakan  sebagai modal kerja maupun kebutuhan konsumtif 

adakalanya terjadi hambatan pengembalian kewajiban oleh para nasabah 

sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengakibatkan 

terganggunya kolektibilitas kualitas aktiva produktif  PT. Bank BRI Syariah 

Cabang Bengkulu tersebut.   Keseluruhan faktor-faktor  penyebab timbulnya 
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pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di PT. Bank BRI Syariah 

Cabang Bengkulu dijelaskan oleh informan sebagai berikut: 

“Mengenai penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah disebabkan 

oleh kedua belah pihak juga. Tidak hanya dari nasabahnya saja 

melainkan dari kami PT. BRI syariahnya juga. Bisa jadi kami yang tidak 

teliti dalam memberikan pinjaman dan juga lemah dalam menganalisis 

pembiayaan”66 

 

Faktor internal PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu  dimana faktor 

internal dari PT. BRI Syariah adalah kelemahan dari pihak PT. BRi Syariah 

dalam analisis pembiayaan. Seperti contoh terdapat nasabah meminjam kepada 

PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dengan domisili magelang dengan 

jaminan mobil. Dilihat dari sisi jarak jauhnya maka akan menggangu PT. Bank 

BRI Syariah Cabang Bengkulu dalam penagihan pembayaran kepada nasabah. 

Kelemahan dalam sisi agunan, seperti ijasah sehingga pada saaat terjadi 

penunggagakan kewajiban pembayaran, pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Bengkulu tidak bisa menutup kerugian, karena jaminan nasabah tidak bisa laku 

dipasaran.  

Kelemahan dalam analisis pembiayaan dari sisi dokumen, seperti 

kekurangan prosedur dalam pemberian pembiayaan. Sebagai contoh tidak 

adanya suatu tanda tangan dari wali orang tua nasabah yang belum nikah. Jika 

nasabah tidak bisa atau gagal bayar kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Bengkulu, maka pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu tidak bisa 

menagih kepada orang tuanya, karena tidak disertai tanda tangan dari orang tua. 

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut yaitu kelemahan dalam sisi SDM, 
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kelemahan dalam sisi tehnologi, kelemahan dalam sisi supervisi atau 

monitoring pembiayaan, kekurangan petugas pada bank sendiri.  

 Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal penyebab pembiayaan 

bermasalah yaitu faktor intenal nasabah.  Berikut adalah hasil wawancara 

kepada informan berikut: 

“Untuk faktor  internal sendiri terdiri dari beberapa hal dimana terdapat 

nasabah dengan karakter yang lemah, maksudnya adalah nasabah yang 

sering menghindar pembayaran dan terjadi pengunggakan. 

Kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal 

pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha 

lain atau keperluan lainya, kemampuan nasabah dalam usaha berkurang 

dan juga musibah yang terjadi pada nasabah yang tidak bisa dihindari 

oleh nasabah”67 

 

 Karakter nasabah yang lemah. Contoh  kasus, walaupun  usaha  

nasabah cukup baik tapi dalam pembayaran kewajiban ke pihak  PT. Bank BRI 

Syariah Cabang Bengkulu terjadi penunggakan dengan alasan dana tersebut 

sering digunakan dalam perputaran modal usaha. Selain itu adapula nasabah 

yang sengaja menghindar jadwal pembayaran, dengan alasan usahanya sedang 

tidak lancar maupun bangkrut serta nasabah tidak mau pemberikan bukti  

keadaan keuangan nasabah tersebut.  Berikut adalah hasil wawancara kepada 

informan penelitian: 

 Adapun penerapan rescheduling dengan memperpanjang jangka waktu 

jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus 

dibayarkan kepada bank maja jawaban informan sebagai berikut: 

“Ada beberapa program penyelamatan yang bisa dimanfaatkan agar 

nasabah dapat mengurangi hutang yang masih tertumpuk hingga tuntas. 

Program penyelamatan itu sendiri berupa restrukturisasi kredit 
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diberikan perusahaan kepada para debitur yang merasa kesulitan untuk 

melunasi sisa hutangnya baik untuk pembayaran pokok pinjaman 

maupun bunga kredit. Namun tidak semua debitur yang mengalami 

kredit macet bisa memperoleh restrukturisasi kredit, karena fasilitas ini 

hanya diberikan kepada debitur yang memenuhi persyaratan tertentu 

misal memiliki barang jaminan dengan nilai setara dengan utang yang 

tersisa”68 

 

 Adapun jumlah pembayaran angsuran nasabah jika ingin lebih 

ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya, maka 

berikut adalah jawaban responden: 

“Untuk jumlah angsuran bisa diperkecil dengan menambah tenor dan 

ini ilakukan pada nasabah yang memenuhi kriteria”  

 Mengenai pelaksanaan Reconditioning, maka pihak bank 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

“Upaya kami mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung 

jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara 

menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok 

kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali”69 

 

 Mengenai penataan kembali (restructuring) dilakukan oleh pihak 

bank apat dilakukan dengan: 

“Bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Syarat-syarat peminjaman, 

yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan 

persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan 

syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit”70 

 

 Adapun cara nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya 

akan direstrukturisasi, dijelaskan oleh informan sebagai berikut: 

                                                             
 68 Merco, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada 15 Juli 2021 
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“Awalnya nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan 

restrukturisasi pada bank. Selanjutnya bank selaku kreditur akan 

melakukan assessment. Bank  memberikan  restrukturisasi  kredit 

berdasarkan profil risiko nasabah. Informasi persetujuan restrukturisasi 

kredit disampaikan secara  online atau melalui website masing-masing 

kreditur. Sebelum nasabah mengajukan restrukturisasi, sebaiknya 

laporan keuangan bisnis perlu dilakukan pengecekan kembali. 

Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan keuangan nasabah”71 

 Adapun kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat 

pada kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet maka dijelaskan oleh 

informan sebagai berikut: 

“Setinggi-tingginya kolektibiliti III untuk pembiayaan yang sebelum 

direstrukturisasi tergolong dalam kolektibiliti diragukan ( IV ) dan 

macet ( V). Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum 

direstrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus (DPK), atau 

kurang lancar. Kualitas pembiayaan yang telah direstrukturisasi dapat 

menjadi lancar apabila tidak terdapat tunggakan selama 3x periode 

pembayaran angsuran pokok dan atau margin atau bagi hasil secara 

berturut-turut”72 

 Adapun pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan 

dokumentasi yang baik, berikut hasil wawancaranya: 

“Pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi 

kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data 

sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan 

kembali oleh pihak bank diketahui bahwa datadata yang ada dalam 

dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya 

yang telah dipaparkan oleh debitur”73 

     Lembaga Keuangan Syariah harus mampu menganalisa penyebab 

permasalahan pembiayaan bermasalah  yaitu diantaranya:74  

  

                                                             
 71 Ridho, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada 15 Juli 2021 

 72 Ramudi, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada 15 Juli 2021 

 73 Merco, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu, Wawancara pada 15 Juli 2021 
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a. Analisis sebab kemacetan  

1. Aspek internal.   

a) Peminjam kurang cakap.   

b) Manajemen tidak baik atau kurang rapi.  

c) Laporan keuangan tidak lengkap.  

d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan .  

e) Perencanaan kurang matang.  

f) Dana yng diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.  

2. Aspek eksternal.   

a) Aspek pasar kurang mendukung.   

b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.   

c) Kebijakan pemerintah.  

d) Pengaruh lain diluar usaha.  

e) Kenakalan peminjam.  

 

2. Kendala Penerapan Kebijakan Rescedulling Dan Restrukturisasi 

Pembiayaan Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

 

  Dalam setiap penarikan dana kewajiban dari nasabah kebanyakan  

kendala yang sering di hadapi oleh pihak PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Bengkulu antara lain yaitu 

“Nasabah kecenderungan sering mengabaikan dalam membayar 

kewajiban kepada bank meskipun nasabah mempunyai uang dalam 

membayar kepada PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu 

sehingga penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara 

kedekatan kekerabatan serta sikap humanisme dalam berkunjung 

kepada pihak nasabah yang bermasalah sehingga pihak nasabah 

merasa sungkan tidak berfikir secara negatif dalam silaturahmi 
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kepada pihak nasabah walaupun pihak nasabah berkunjung secara 

rutin ke nasabah”75 

 

Adapun kendala dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah: 

“ Debitur beritekad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi 

dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa 

debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk 

menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun 

debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau 

dengan sengaja melarikan diri dan debitur mengalami masalah 

ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga 

mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit 

memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan 

kreditnya kepada bank sebagai kreditur”76 

 

B. Pembahasan  

 

1. Penerapan Kebijakan Rescedulling Dan Restrukturisasi 

Pembiayaan Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

 

Sebagaimana yang terjadi di PT. Bank BRI Syariah Cabang 

Bengkulu kecenderungan terdapat  kesamaan dalam faktor penyebab 

kemacetan tetapi dalam proses menganalisis penyebab kemacetan tedapat 

suatu ciri khas tersendiri yaitu analisis keterbukaan terhadap nasabah, dalam 

analisis ini pihak bank berusaha mengedepankan proses keterbukaan 

terhadap nasabah persoalan atau permasalahan yang terjadi diantara kedua 

belah pihak baik pada bank maupun nasabah sendiri, karena pihak bank 

menganggap bahwa nasabah tidak hanya sebagai parner kerja tetapi pada 

posisi kedekatan persaudaraan, sehingga pihak nasabah merasa tidak 

                                                             
 75 Wawancara Kepada Bapak Ramudi, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

tanggal 15 Juli 2021 

 76 Wawancara Kepada Bapak Ridho, Karyawan PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu tanggal 

15 Juli 2021 
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canggung lagi atau merasa takut jika terdapat persoalan yang terjadi pada 

nasabah seperti persoalan tentang permasalahan pembiayaan bermasalah. 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi 

seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, 

dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa 

pihak pihak/kesepakatan antara koperasi dengan pihak nasabah yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya 

guna uang dan barang serta meningkatkan kegairahan usaha dalam 

masyarakat sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan 

membebaskan masyarakat dari jerat riba. 

Jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Memperpanjang angsuran hampir 

sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu 

angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 

36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi 

mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.77 

        Kasus  pada  PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu, terdapat 

nasabah dengan inisial Dk yang mengalami kesulitan pembayaran, 
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2006), h. 78 
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walaupun dalam rekam jejak pembayaran sebelumnya lancar kira- kira satu 

setengah tahun. Setelah itu terganjal masalah, ini dikarenakan terdapat suatu 

iktikat kurang baik dari nasabah tersebut diantaranya teguran dari pihak 

bank kurang diindahkan serta nasabah pindah tempat tinggal  tanpa 

konfirmasi kepada pihak bank, sehingga terjadi penunggakan pembiayaan 

yang begitu lama, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak 

bank serta dibantu dengan pengacara sehingga bisa menemukan tempat 

tinggal pada pihak nasabah, dan  akhirnya pihak nasabah mau membayar 

kewajiban pembayarannya dari biaya pokok serta pembayaran bagi hasil 

walaupun pembayarannya dalam bagi hasil tidak secara penuh. Tetapi ini 

lebih baik karena mengurangi beban  cadangan piutang pada bank sendiri.  

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang berpindah 

tempat dan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan pembiayaan 

maka pengadilan, dapat berupa: (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas 

agunan; (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke 

Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset 

lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri; 

Pelaporan pidana terhadap nasabah78 

        Kasus selanjutnya yaitu  terdapat nasabah dengan inisial Sy, yang 

mengalami kesulitan pembayaran pada produk murabahah. Walaupun 

                                                             
78 Muhamad Djumhara, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
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sebelumnya pembayaran dari nasabah tersebut dalam kategori lancar tetapi 

karena dari pihak nasabah mengalami kesulitan pembayaran  kira-kira satu  

setengah tahun dari tahun pembayaran. Dalam sikap bank sendiri bank 

melakukan rescheduling atau pembaharuan akad karena pertimbangan 

pihak nasabah keberatan dari sistem angsurannya serta ada  iktikad 

sungguh- sungguh pada pihak nasabah sendiri. 

Kasus diatas, jika dilihat berdasarkan teori bahwa terdapat upaya 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penurunan marjin 

dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika 

marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. 

Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan marjin 

akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga 

diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.79 

Dalam penyelesaian  pembiayaan bermasalah di PT. Bank BRI 

Syariah Cabang Bengkulu tersebut tergantung dari pada berat ringannya 

permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya  kemacetan, maka 

yang diperlukan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkuluadalah 

penyelamatan terlebih dahulu, PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu 

agar tidak mengalami kerugian.  Adapun hal- hal yang dilakukan oleh PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah adalah dengan cara melihat berapa lama nasabah tidak 

mengangsur pembiayaanya. Kreteria- kriteria penilaian kualitas 

                                                             
79 Muhamad Djumhara, Hukum Perbankan di Indonesia…, h. 97 



59 
 

pembiayaan nasabah di PT. Bank BRI Syariah Cabang Bengkulu 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 adalah sebagai 

berikut:80 

1. Pembiayaan lancar  sampai 30 hari.  

Pada tahap ini Pihak bank hanya melakukan pengawasan berkala 

terhadap usaha nasabah serta kalau diperlukan pihak bank melakukan 

kunjungan kepada nasabah sebagai landasan untuk mempererat antara 

pihak bank dengan nasabah 

2. Perhatian khusus (kurang dari 90 hari).  

 Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka 

waktu kurang dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada 

nasabah melalui telepon atau dalam bentuk surat peringatan dengan tanpa 

mengurangi rasa sopan kepada nasabah, serta melakukan pembinaan 

terkait usaha nasabah yang dimiliki.  

3. Kurang lancar (lebih dari 90 hari).  

Pada tahap ini nasabah nasabah tidak membayar pada jangka 

waktu lebih dari 90 hari. Bank akan melakukan konfirmasi kepada 

nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua serta melakukan 

silaturahmi kepada pihak nasabah tanpa mengurangi rasa sopan kepada 

nasabah, serta melakukan solusi terbaik dalam seperti melakukan 

penyehatan kembali pembiayaan sesuai kesepakatan antara pihak bank 

                                                             
 80 Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan (Solo: Andi, 2006), h. 43 
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dengan nasabah melalui rescheduling/ penjadwalan kembali atau 

reconditioning/ persyaratan kembali.  

4. Diragukan (lebih dari 180 hari).  

Pada tahap ini nasabah sudah tidak membayar angsuran 

pembiayaan lebih dari 180 hari. Tahap ini bank akan memberikan surat 

peringatan ketiga dan disertai dengan kunjungan kepada nasabah untuk 

mengetahui permasalahan dan melihat kondisi usaha nasabah yang 

sedang dijalankan secara langsung sambil diberi motivasi untuk 

memajukan usaha nasabah tersebut, serta dilakukan upaya penyehatan 

pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan 

nasabah rescheduling/ penjadwalan kembali atau reconditioning/ 

persyaratan kembali..  

5. Macet (lebih dari 270 hari).  

Pada tahap ini nasabah tidak membayar angsuran  pembiayaan  

lebih dari 270 hari. Pihak bank akan melakukan kunjungan terakhir untuk 

melakukan upaya penagihan melalui negosiasi penyehatan pembiayaan 

nasabah tersebut. Apabila nasabah dengan pihak bank belum 

kesepakatan melalui negosiasi tersebut, maka pihak bank akan 

melakukan penyitaan barang jaminan yang diberikan dari nasabah.  

Pembiayaan bermasalah merupakan beban bagi bank, oleh karena itu 

pembiayaan bermasalah memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan 
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akurat dan memerlukan tindakan penyelesaian atau penyelamatan 

dengan segera.81 

 

2. Kendala Penerapan Kebijakan Rescedulling Dan Restrukturisasi 

Pembiayaan Bermasalah di PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu 

 

Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan 

UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di 

luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 

agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik 

agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun . Dalam hal harga 

pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah 

dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada 

nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait 

langsung dengan proses pembelian agunan.82 

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al 

Baqarah (2) 283: ”Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah 

atau jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh 

siberpiutang”.  Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah 

membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau 

memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan 

                                                             
 81 Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan …,h. 43 
 82 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 131 
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Nasa’i). Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah bersabda ” Siapapun yang 

bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si 

muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya 

daripada orang lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu 

Majah).83 

 

 

 

  

                                                             
 83 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia…, h. 131 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kebijakan rescedulling dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di PT. 

BRI Syariah  Cabang Bengkulu dengan cara mengubah atau mengatur 

kembali jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran. Penyeleseaian 

pembiayaan bermasalah dengan sistem  restructuring pada PT. BRI 

Syariah Cabang Bengkulu yaitu bank meminta nasabah untuk 

mengajukan surat untuk melakukan rescheduling. 

2. Kendala penerapan kebijakan rescedulling dan restrukturisasi 

pembiayaan bermasalah di PT. BRI Syariah  Cabang Bengkulu dimana  

debitur beritikad tidak baik yang pada dasarnya diketahui bahwa debitur 

sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan 

kreditnya kepada bank, namun debitur dengan sengaja tidak 

menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti 

sarankan kepada pihak-pihak terkait diantaranya:  
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1. PT. Bank BRI Syariah perlu lebih teliti pada saat melakukan proses survey 

dalam memberikan pinjaman kepada nasabah agar tidak terjadi 

pembiayaan bermasalah.  

2. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, 

terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan 

juga masyarakat terbantu dengan adanya bantuan dari bank yang 

melakukan pembiayan murabahah 

 



65 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Adiwarman, Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.  Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 2010. 

Aksoy, Erdem. “Analysis Of Restructuring, And Rescheduling Of The Debt”, 

(Jurnal Internasional Finance & Accounting Research Journal Vol. 2(1), 

pp. 12-21, January, 2020) 

Asnaini, Dkk. Pedoman Penulisan Skripsi. Bengkulu: FEBI IAIN Bengkulu. 2019. 

Djumhara, Muhamad,. Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti), h. 78, 2006. 

 

Fitra, Nur. diakses melalui website http://j imfeb. ub.ac.id/ index. 

php/jimfeb/article/view pada tanggal 15 Januari 2020 

Ibrahim, Azharsyah. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 

Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat 

Indonesia Banda Aceh”. Jurnal Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017. 

Ibrahim, Azharsyah. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di 

Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat 

Indonesia Banda Aceh”, (Jurnal Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017, P-

ISSN: 1979-0724 E-ISSN: 2502-3993. 

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank  Syariah. 

Jakarta: 

Indahyani, Maya Nur. “Peran Rescheduling terhadap pembiayaan bermasalah 

dengan akad Murabahah di UJKS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo”, 

(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018. 

Ismail. Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Media Group. 2010. 

Kalsum, Ummi dan Rahmi, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah 

(Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari)”. (Jurnal Lifalah, Jurnal Studi 

Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari) 

Muhammad. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005. 

Muljono, Djoko. Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan 

Syariah. Yogyakarta: Andi. 2015. 

Mulyati, Etty. Pembiayaan bermasalah Perbankan. Bandung: PT. Refika Aditama. 

2016. 



66 
 

Nasir, Mohamad. Metode Penelitian. Bandung:  Mizan. 2009. 

Pawito. Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Pelangi Perkasa. 2007. 

PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015. 

Qodar, Lailani. Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT. Bank 

Syariah Mandiri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016 

Santoso, Ruddy Tri,. Mengenal Dunia Perbankan (Solo: Andi), h. 43 2006. 

 

Siswanto. Menangani Pembiayaan bermasalah Bermasalah Konsep dan Kasus. 

Jakarta: Dammar Media Pustaka. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif). Bandung: 

Alfabeta. 2009. 

Sukardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. 

Susilo, Dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2009.  

Susilo, Y Sri., Sigit Triandaru., A. Totok Budi Santoso, Bank  dan  Lembaga 

Keuangan Lain,  Jakarta : Salemba Empat. 2009. 

Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta:Kencana), h.131 

2005. 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana penerapan rescheduling dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 

pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada 

bank? 

2. Bagaimana jumlah pembayaran angsuran nasabah jika ingin lebih ringan karena 

jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya? 

3. Bagaimana pelaksanaan Reconditioning? 

4. Bagaimana penataan kembali (restructuring) dilakukan oleh pihak bank? 

5. Bagaimana nasabah membuat permohonan apabila pembiayaannya akan 

direstrukturisasi? 

6. Bagaimana apabila perpanjangan atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar dan telah 

jatuh tempo? 

7. Bagaimana kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi terdapat pada kualitas 

kurang lancar, diragukan, dan macet? 

8. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi harus memuat analisis dan dokumentasi yang 

baik? 

9. Apakah restrukturisasi dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama jangka waktu 

pembiayaan? 

10. Apakah restrukturisasi selanjutnya dapat dilakukan 6 (bulan) setelah restrukturisasi 

pembiayaan sebelumnya berakhir? 
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