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1  
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah Semakin berkembangnya perekonomian dari kegiatan suatu usaha, maka diperlukan sumber-sumber dana yang dapat mendukung kegiatan usaha untuk dapat berkembang dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pinjaman kredit yang diajukan perusahaan kepada bank sebagai tambahan dana untuk modal usaha. Dengan adanya tambahan modal usaha dapat membantu perusahaan dalam merestruktur sektor produksi untuk mencapai target usaha yang maju dan berkembang dengan perolehan dana kredit dari bank.  Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk debitur yang membutuhkan penyaluran dana agar dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian yang lebih baik. Namun, seiring dengan maraknya kasus kredit bermasalah yang terjadi dalam dunia perbankan menjadikan masalah utama penurunan profitabilitas bank. Hal ini didukung dengan fenomena dari krisis perbankan di seluruh dunia menurut Maitah Mansoor dkk (2012), bahwa kualitas asset debitur yang buruk (pinjaman) menjadi faktor utama penyebab kegagalan bank dalam menyediakan dana kedepanya. Seperti yang telah diketahui pada tahun 1998 dunia perbankan mengalami krisis perekonomian yang cukup parah dan tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri kemudian menjadi bangkrut karena adanya kegagalan pengembalian kredit yang telah dipinjamkan bermasalah. Faktor yang dapat menghambat dalam penyaluran dana kredit dapat berimbas pada kredit macet disebabkan oleh beberapa 



2  hal salah satunya karena lemahnya kualifikasi dari pihak bank yaitu analis kredit yang berwenang memberikan keputusan kredit, menurunnya kemampuan debitur terkait finansial, adanya likuiditas usaha yang dijalankan debitur, dan larinya debitur dari tanggung jawab. Hal ini dapat menjadikan bank akan lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan kredit, tak terkecuali bank syariah yang ada di Makassar.  Bank syariah menjadi tempat yang menyediakan banyaknya jasa produk dan layanan kredit yang kompleks ditawarkan terhadap debiturnya, sehingga semakin tinggi layanan kredit yang diberikan kemungkinan risiko yang akan dihadapi bank akan semakin tinggi. Salah satunya dengan adanya rentang waktu pengembalian kredit yang panjang kemungkinan memiliki tingkat ketidakpastian atas pengembalian kredit yang tinggi dari debiturnya yang berpengaruh pada kondisi bank selanjutnya dalam menyediakan dana yang disalurkan terbatas dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada penyedia dana serta menurunya kepercayaan masyarakat yang merosot.  Hal ini perlu diingat, bahwa dana yang diberikan bersumber dari dana pihak lain yang di limpahkan ke bank untuk dikelola, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit oleh analis kredit sebagai pihak yang dipercaya bank harus teliti dalam memberikan keputusan kredit kepada debiturnya sebagai upaya dalam meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam bank dikatakan berhasil mengelola 3 dananya dengan baik dari segi keuntungan yang didapatkan dan hasil yang diperoleh maka bank akan terjamin, namun sebaliknya kredit sebagai sumber risiko bisnis terbesar yang mengancam kegagalan bank bila stabilitas perkembangan bank 



3  memburuk karena pengaruh pengelolahan kredit yang disalurkan gagal, maka harta sebagian dari bank dapat menurunkan penghasilan bank dan masalah likuiditas keuangan.  Oleh karena itu, pihak bank sebelum memutuskan memberikan kredit, harus benar-benar jeli dalam menilai debiturnya dari berbagai aspek sebagai prediksi dan keyakinan bagi bank pada debitur bahwa kredit yang diberikan nantinya akan benar-benar kembali dan aman. Bank memberikan kepercayaanya kepada analis kredit untuk menjalankan prosedur kredit dan berwenang dalam memberikan keputusan kredit. Penilaian kelayakan kredit terkait dengan 5C yang dimiliki debitur terlebih dahulu digunakan sebagai pertimbangan layak atau tidaknya debitur diberikan penyaluran pembiayaan oleh analis kredit. Menurut Kasmir, (2012:101), pihak bank selalu memperhatikan prinsip 5C dari calon debiturnya yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dalam pemberian pembiayaan modal kerja.  Penilaian character ini berhubungan dengan keyakinan analis kredit menilai watak atau sifat calon debitur yang mengajukan kredit, hal ini dapat tergambar dari koperatifan, kejujuran debitur dalam menyediakan informasi sebagai syarat pengajuan kredit, bertanggung jawab atau tidaknya dalam membayar kredit. Penilaian capacity ini berhubungan dengan analis kredit melihat kemampuan debitur dalam memperoleh pendapatan atau laba dari hasil pengelolaan usahanya untuk membayar kredit yang diberikan. Penilaian capital ini dapat terlihat dari empat jumlah modal yang dimiliki debitur berupa simpanan, ataukah memiliki 



4  usaha lain sebagai sumber penghasilan dalam pembiayaan kredit sebagai penilaian analis kredit.  Penilaian collateral ini terkait analisa analis kredit menilai jaminan yang diberikan debitur ke pihak bank dalam pengajuan kredit dapat terlihat dari nilai jaminan yang lebih tinggi dari kredit yang diajukan, sebagai anstisipasi adanya gagal bayar. Penilaian condition of economy ini berhubungan dengan penilaian analis kredit melihat kondisi ekonomi debitur yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya di masa sekarang dan masa yang akan datang apakah memiliki permasalahan keuangan yang berdampak pada kelancaranya membayar kredit. Penilaian prinsip 5C ini sangat penting untuk diterapkan oleh bank sebagai pertimbangan menilai kelayakan kredit dalam pemberian keputusan kredit menjadi tepat.  Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Diah Ayu Dwi Wulandari (2012) dan Indri Wasti Malonda dkk (2013), menyatakan bahwa prinsip lima “5C” yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Modal kerja. Hal ini berarti salah satu cara meminimalisir kemungkinan terjadi risiko kredit bank harus melakukan penilaian kredit 5C sebelum memutuskan untuk memberikan kredit pada debiturnya. Pernyataan ini diperjelas dengan penelitian dari Ruwati dan Pandi Afandi (2014), menyatakan bahwa untuk meminimalkan terjadinya kredit bermasalah maka pihak bank harus berpedoman pada aspek 5C dan prinsip kehati-hatian harus selalu diperhatikan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemampuan analis bank dibutuhkan agar penentuan pengambilan keputusan kredit 



5  menjadi tepat untuk melakukan prosedur kredit dan 5 pengawasan kredit agar tidak terjadi praktik-praktik perkreditan yang tidak sehat dapat dihindari. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul, “ANALISA PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM 
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BANK PEMBIAYAAN 

RAKYAT SYARIAH NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR" 
1.2 Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut 1. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition) dalam keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. 2. Faktor apakah dari prinsip 5C yang paling berpengaruh dominan dalam keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. 
1.3 Tujuan Penelitian  Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Syariah Cabang Makassar. 2. Untuk mengetahui faktor manakah dari prinsip 5C yang paling berpengaruh dominan dalam keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar.  



6  
1.4 Manfaat Penelitian  Ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis, akademik, dan manfaat praktis : a. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen yang berhubungan dengan penilaian prinsip 5C. b. Manfaat akademik Berupa sumbangan ilmiah bagi jurusan manajemen khususnya untuk mengembangkan penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan objektif tetang pengaruh prinsip 5C terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. c. Manfaat praktis 1) Bagi lembaga di BPRS Niaga Madani  Cabang Makassar  Penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada lembaga terkait. 2) Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan mahasiswa jurusan manajemen serta dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bank  

2.1.1 Pengertian Bank  Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 "Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak "Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan, mengenai prinsip kehati-hatian tidak ada penjelasannya secara resmi. Namun dalam praktek perbankan, kegiatan usaha tentunya prinsip kehati-hatian tentu diterapkan oleh orang yang memiliki pengalaman dan profesionalitas dalam perbankan.  Menurut Kasmir (2008:8) Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.  Dendawijaya (2008:25) Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan dan lain-lain.    



8  
2.1.1 Jenis-jenis Bank  Menurut Kasmir (2012:31) jenis-jenis bank dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya 1) Dilihat dari segi fungsinya: Menurut Undang-Undang Pokok Perbankkan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankkan menurut fungsinya terdiri dari: a. Bank umum  b. Bank Pembangunan c. Bank Tabungan d. Bank Pasar e. Bank Desa f. Lumbung Desa g. Bank Pegawai h. dan Bank lainnya Dilihat dari segi kepemilikannya  2) Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:  a. Bank Milik Pemerintah b. Bank Milik Swasta Nasional c. Bank Milik Koperasi d. Bank Milik Asing e. Bank Milik Campuran 3) Dilihat dari segi status Jenis bank dilihat dari status bank adalah:  a. Bank devisa b. Bank non devisa 



9  4) Dilihat dari segi cara menentukan harga Jenis bank jika dilihat dari segi menentukan harga baik harga jual maupun harga beli yaitu:  a. Bank berdasarkan prinsip konvensional b. Bank berdasarkan prinsip syariah  
2.1.3 Pengertian Bank Syariah Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal sebagai islamic banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Penelitian dengan menggunakan Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri.  Menurut UU No.10 tahun 1998 definisi bank syariah  "Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran." Selain itu, pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murhabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ljarah) antara adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank untuk pihak lain (ljarah wa Iqtina)."    



10  
2.2 Prinsip 5C  

2.2.1 Analisa Prinsip 5C.  Lembaga Keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara seksama terhadap calon anggota atau nasabah, yang harus dinilai dari nasabah atau anggota adalah aspek 5C: 
a. Character (karakter) Pada prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan debitur untuk memebayar kewajibanya (willing to pay). Aspek-aspek yang dinilai ataranya 1. kejujuran, 2. kecerdasan, 3. kesehatan, 4. kebiasaan-kebiasaan. 5. Tempramen Watak dan perilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik dan pura-pura besikap baik di depan orang lain, tetapi kenyataanya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, bank atau Lembaga Keuangan lainya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah atau anggota untuk membayar. 
b. Capacity Capacity (kapasitas) adalah penilaian yang mewajibkan bank meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan menajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang 



11  yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamanya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam sekala besar. Demikian jika trend bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan semakin membaik. 
c. Capital (Modal) Analisis ini mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon anggota. Hasil analisis akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahan tersebut. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman. 
d. Condition Kondisi merupakan keadaan perekonomian pada saat itu yang dapat mempengaruhi debitur. Hal ini meliputi analisis terhadap variabel perekonomian mikro, menganalisis keadaan konjungtur atau naik turunya keaadaaan. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank akan jauh lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Kondisi sebagai berikut. 1. Perkiraan permintaaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi. 



12  2. Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. 3. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga. Apabila keadaan ekonomi memburuk seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997 atau krisis ekonomi keuangan global tahun 2009, perbankan lebih berhati-hati dalam memeberikan kredit investasi maupun kredit konsumtif. Selain kondisi perekonomian, bank juga mempertimbangkan keadaan politik dan pemerintah secara umum.Keadaan politik yang tidak setabil, banyaknya kerusuhan, maupun kekacauan dapat menurunkan penelitian terhadap kondisi ekonomi. 
e. Collateral (jaminan) Penilaian jaminan dilakukan untuk memelihara sejauh mana tingkat kemudahan diperjual belikannya objek jaminan (marketable), semakin mudah asset tersebut diperjual belikan, tingkat risiko bank semakin berkurang. Jaminan tidak diciptakan untuk harus kembalinya modal akan tetapi meyakinkan kegiatan mudarib sesuai dengan kontrak yang disepakati bahwa kontrak tidak main-main. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 283 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 

kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 



13  
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan..(Al-Baqarah 283). Untuk memehami istilah jaminan dan agunan dalam praktek bank, secara historis dapat kita lihat dalam peraturan yang pernah dikeluarkan oleh bank Indonesia berupa Surat Keputusan No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dan surat edaran No. 23/6/UKU tanggal 28 februari 1991 perihal jaminan pemberian kredit. Dalam pasal 1 huruf b dan huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR ditegaskan bahwa: 1. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. 2. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari redaksi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia di atas maka jaminan kredit berupa keyakianan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit adalah bersifat abstrak. Sedangkan agunan adalah jaminan kredit yang bersifat nyata (real), meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan penanggungan (garansi). Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah aguanan adalah jaminan tambahan yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan fungsi dari jaminan dan atau agunan pembiayaan adalah: 



14  a. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial yang berfungsi sebagai fist way out. Dengan jaminan imaterial tersebut debitur diharapkan dapat mengelola modal dan perusahaanya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan.  b. Jaminan pembiayaan berupa agunan yang bersifat materiel/kebendaan berfungsi sebagai second way out. Sebagai second way out, pelaksanaan penjualan agunan (eksekusi) baru dilakukan apabila debitur gagal (wanprestasi) atau macet dalam pelunasan/pembayaran kembali pembiayaan melalui first way out. 1. Jenis Agunan pembiayaan Dikaitkan dengan objek yang dibiayai, maka agunan pembiayaan terdiri dari: a. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pemberian yang bersangkutan b. Agunan tambahan, yaitu berupa barang, surat berharga, atau garansi resiko yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perbankan syariah tentang kelayakan penyaluran dana bahwa bank syariah wajib memperoleh agunan dari nasabah penerima fasilitas. Kewajiban bank syariah untuk memperoleh agunan dari nasabah penerima fasilitas diatur dalam pasal 23 Undang –Undang syariah yang berbunyi sebagai berikut: 



15  1. Bank syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. 2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. 
2.2.2 Tujuan Prinsip 5C 1. Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mudharabah merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan yang layak dengan menilai dari calon peminjam, penekanan resiko agar pengembalian tidak macet. 2. Penerapan analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pada lembaga kauangan yang tercakup dalam prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C pada Lembaga Keuangan Syariah atau perbankan syari’ah dalam kegiatan pemberian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan syari’ah yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara mikro. 

2.2.3 Kemampuan bank meneliti sebagai salah satu prinsip 5C Menurut Simorangkir (2004:106) menyebutkan bahwa dalam hal kemampuan bank meneliti tentang. a. Pengalaman dalam bidang usaha (business) yang dihubungkan dengan pendidikan pemohon. Penyesuaian diri di bidang bisnis dengan kondisi 



16  perekonomian atau ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. b. penyesuaian dengan perkembangan kemajuan teknologi. 
2.3 Prinsip Kehati-hatian Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dari berbagai kata hati-hati (prudent) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent yang dapat juga diartikan bijaksana. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 perbankan berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati- hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati- hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 35 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu: a. Bank Syariah dan Unit-Unit Syariah dalam melakukan kegiatan sebagai literatur dinyatakan kehati-hatian berasal dari perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. b. Bank Syariah dan unit-unit Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi 



17  tahunan serta penjelasannya yang disusun berdsarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. c. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Hermansyah (2005:66) menyebutkan "bahwa prinsip kehati- hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang- undangan dibidang perbankan profesionalisme dan iktikad baik. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat Dengan kata lain, diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah dengan mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat.     



18  
2.4 Pembiayaan  

2.4.1 Pengertian Pembiayaan  Kegiatan utama sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pengalokasian dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit atau pembiayaan. Tetapi, kegiatan pengalokasian dana yang paling penting dalam perbankan pinjaman pada nasabah atau yang dikenal dengan istilah kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank yang menjalankan prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, bukan pembiayaan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan non bank. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana atau menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pengertian pembiayaan menurut Muhammad Syaff'i’I Antonio (2001:160) Pembiayaan adalah “Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”. Menurut Kasmir (2003:102) pengertian pembiayaan adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 



19  mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil" Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang dimana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara bank dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati. 
2.4.2 Jenis-jenis Pembiayaan  Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: a.  Pembiayaan Produktif  Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. b. Pembiayaan Konsumtif  Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. 
2.4.3 Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan merupakan salah satu bentuk aktiva produktif bank. Pengetian aktiva produktif menurut Mahmoedin (2004:18) adalah Semua penanaman dana dalam bantuk rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva produktif bank syariah selain pembiayaan terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, surat berharga, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. 



20  Pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan , seperti bank syariah adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang relatif cepat, pesatnya pertumbuhan perbankan syariah ini diimbangi dengan tetap dipertahankannya prinsip kehati-hatian di dalam mengelola usahanya. Menurut Heri Sudarsono (2003:18) pengertian bank syariah sebagai berikut Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa bank lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan prinsip-prinsip syariah islam." 
2.4.4 Tujuan Bank Syariah Tujuan bank syariah menurut Heri Sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut: a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar. d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang telah ada, pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank syariah 



21  
2.4.5 Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah Menurut Muhammad (2002;91), Manajemen Bank Syariah. Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu: 

1) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli ( Ba’i ) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (Transfer Of Property) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut: a) Pembiayaan Murabahah Menurut definisi Ulama Fiqh Murobahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transasksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, Murobahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu murobahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian mejualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (cost-plus profit) dan ini 



22  dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan. Pemilikan barang akan dialihkan kepada nasabah secara proposional sesuai dengan cicilan yang sudah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Rukun dan Syarat Murabahah: 1. Rukun a. Ada penjual. b. Ada pembeli. c. Ada obyek yg akan dijual-belikan (tangible) d. Ada harga jual yg disepakati kedua belah pihak. e. Akad jual beli. 2. Syarat a. Pembeli dan penjual dalam keadaan cakap hukum. b. Barang yg dijual tidak termasuk kategori yg diharamkan. c. Barang yg dijual sesuai dengan spesifikasi pembeli. d. Barang yg dijual secara hukum syah dimiliki penjual. b) Pembiayaan Salam Yaitu pembiayaan jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada. Pembayaran barang dilakukan di depan oleh bank namun penyerahan barang dilakukan secara tangguh karena memerlukan proses pengadaannya. Setelah barang diserahkan kepada bank maka bank akan menjualnya kepada pembeli yang telah nemesan sebelumnya. Hal ini disebut dalam paralel karena melibatkan pemesan dan 



23  bank, serta bank dan pelaksana yang bertanggung jawab atas realisasi pesanan tersebut. Rukun dan Syarat Salam: 1. Rukun a. Muslam (pembeli) b. Muslam ilaih (penjual) c. Modal/ Uang d. Muslam Fiihi atau barang e. Shigat 2. Syarat a. Modal harus diketahui b. Penerimaan pembayaran salam harus di tempat kontrak c. Barang harus jelas, bisa diidentifikasi, penyerahan barang dikemudian hari, dan sebagainya. c) Pembiayaan Istisna Istishna adalah suatu transaksi jual beli antara mustashni’ (pemesan) dengan shani’i (produsen) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan  kriteria yang jelas. Secara etimologis, istishna itu adalah minta dibuatkan. Dengan demikian menurut jumhur ulama istishna sama dengan salam, karena dari objek/barang yang dipesannya harus dibuat terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu seperti halnya salam. Bedanya terletak pada sistem pembayarannya, kalau salam 



24  pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan istishna boleh di awal, di tengah atau diakhir setelah pesanan diterima. Rukun dan Syarat Istishna: 1. Rukun a. Ada pembuat atau produsen b. Ada pemesan atau pembeli. c. Ada barang atau proyek yang dipesan. d. Ada kesepakatan harga jual. e. Ada pengikatan. 2.  Syarat a. Pihak yg berakad harus cakap hukum. b. Produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesanan c. Obyek yg dipesan jelas spesifikasinya. d. Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan. e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama 
2. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) Pengertian pemberian sewa menyewa dapat didefenisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan, Apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah. Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syari’ah 



25  Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Ada 2 ( dua ) jenis ijarah yaitu sebagai berikut. a. Ijarah Murni yaitu suatu transaksi sewa-menyewa obyek tanpa adanya perpindahan kepemilikan yaitu obyek tetap dimiliki oleh si pemilik. b. Ijarah Muntahiya Bitamilik yaitu suatu transaksi sewa menyewa di mana terdapat pilihan bagi si penyewa untuk memiliki barang yang disewa di akhir masa sewa melalui mekanisme sale and lease back Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik di beberapa negara menyebutkan sebagai Ijarah Wa Iqtina’ yang artinya sama juga yaitu sama juga yaitu menyewa dan setelah itu diakuisisi oleh penyewa (finance lease). Oleh karena Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang menyamaratakan ijarah dengan leasing. Hal ini disebabkan karena kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal ihwal sewa-menyewa. Karena aktivitas perbankan umum tidak diperbolehkan melakukan leasing, maka perbankan Syari’ah hanya mengambil Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik yang artinya perjanjian untuk memanfaatkan (sewa) barang antara Bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, maka nasabah wajib membeli barang yang telah disewanya. 



26  Rukun dan Syarat Ijarah: 1. Rukun a. Penyewa (musta’ jir) b. Pemilik barang (mu’ajjir) c. Barang atau obyek sewaan (ma’jur) d. Harga sewa/manfaat sewa (ajran/ujran) e. Ijab Qabul  2. Syarat a. Pihak yang saling telibat harus saling ridha b. Ma’jur (Barang atau obyek sewa) c. Manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal. d. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan. e. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa f. Ma’jur wajib dibeli musta’jir. 
3. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil Berdasarkan komposisi share modal bank dalam usaha nasabah, terdapat (dua) pola pembayaran, yaitu : Perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengelola (mudharib), akad kemitraan ini dibagi menjadi dua tipe yaitu: 



27  1. Mudharabah Mutlaqah Yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. 2. Mudharabah Muqayyad Yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Rukun Dan Syarat Sah Akad Mudharabah: 
a) mudharabah Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktifitas ekonomi. Pembiayaan mudharabah tersebut tidaklah terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama Fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah (qiradh). Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Namun syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampurkan, Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan rukun dan syarat mudharabah itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun mudharabah ada enam yaitu: 



28  1. Rukun a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang c. Aqad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang d. Mal, yaitu harta pokok atau modal f. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba atau    keuntungan. g. Keuntungan. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian, selain itu rukun mudharabah terbagi kepada lima, yaitu: 1. Rukun  a. Pengelola b. Modal c. Nisbah keuntungan d. Sighat atau Akad 2. Syarat a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan (imitasi) atau barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal dengan sendirinya. b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf. Sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan 



29  orang-orang yang berada di bawah pengampuan, maka akadnya batal atau tidak sah. c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. e. Melafazdkan ijab dari pemilik modal, misalnya: "Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua" dan kata-kata qabul dari pengelola. f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memper-dagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu-waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik. 
b) Musyarakah Menurut Hanafiyah syirkah adalah : Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Menurut ulama Malikiyah syirkah adalah : Keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik 



30  bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Macam-macam musyarakah Secara garis besar musyarakah terbagi dua, yang pertama musyarakah tentang kepemilikan bersama, yaitu musyarakah yang terjadi tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah musyarakah yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (syirkah al-“uqud). Ini ada beberapa macam: a.  Syarikat ‘inan Yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. b. Syarikat mufawadhah yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan. c. Syarikat wujuh yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesinal yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang. d. Syarikat a’maal 



31  yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Rukun Dan Syarat Musyarakah: Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam, terdapat beraneka ragam pendapat dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun aqad hanya sighat al-‘aqad, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat aqad adalah al-‘aqidain (subyek aqad) dan mahallul-‘aqd (obyek aqad). Alasannya adalah al-‘aqidanin dan mahallul ‘aqd bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berbeda diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al-‘aqidain dan mahallul ‘aqd termasuk rukun aqad karena hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya aqad. Rukun dan Syarat  Musyarakah a. Shigat (lafal) ijab dan qabul b. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha c. Obyek akad, yaitu modal (mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh). 
2.4.6 Kualitas Pembiayaan Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam 



32  memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil  serta melunasi pembiayaannya. Jadi  unsur  utama  dalam menentukan kualitas pembiayaan adalah waktu pembayaran bagi hasil dan angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas: 1. Pembiayaan lancar (Pass) Pembiayaan yang dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Pembiayaan angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu b. Memiliki mutasi rekening yang aktif c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai. 2. Perhatian Khusus (Special Mention) Pembiayaan yang digolongkan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum dapat melampaui sembilan puluh hari b. Kadang-kadang terjadi cerukan c. Mutasi rekening relatif aktif d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan e. Didukung oleh pinjaman baru 3. Kurang Lancar (Substandart) Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil 



33  b. Sering terjadi cerukan c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari. e. Terdapat indikasimasalah keuangan yang dihadapi debitur. f. Dokumentasi pinjaman yang lemah Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat angsuran pokok dan/atau bunga 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari 4) Terjadi kapitalisasi bunga 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikatan jaminan. 4. Macet (Loss) Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a.  Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru c.  Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.  



34  
2.4.7 Informasi yang Diperlukan  Dalam Analisis untuk dana macet Untuk melakukan analisis pembiayan, account officer membutuhkan berbagai macam data, dan penting yang disimpan dalam arsip dokumen pembiayaan untuk menyalurkan dan mengevaluasi perkembangan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur Menurut Muhammad Syafi’i Antomio (2001:171). Bahwa perbankan syariah menetapkan syarat-syarat umum untuk sebuah pembiayaan seperti hal-hal berikut informasi sebagai masukan : a. Surat permohonan tertulis, dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana. b. Legalitas usaha, seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. c. Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data persediaan terakhir, data penjualan, dan fotocopy rekening bank.  
2.4.8 Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Loan) Suatu kenyataan bahwa kredit bermasalah merupakan bagian dari loan portofolio dari sebuah bank, namun pemberi kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah pada suatu tingkat yang wajar yang tidak menimbulkan kerugian bagi bank yang bersangkutan. Pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pembayaran tidak lancar yang kepada nasabah pada saat jatuh tempo. 



35  Pembiayaan secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar Pada pembiayaan mudharabah bermasalah diberikan pihak bank tidak lancar harus dapat dihindari. adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni shohibul mal menyeluruh modal dan mudharib sebagai pengelola pembiayaan yang dilakukan oleh shohibu mal kepada mudharib tidak lancar atau mengalami jatuh tempo.  
2.4.9 Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut : a. Faktor dari debitur Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. b. Faktor dari kreditur berbagai ketentuan perundang-undangan yang menjadi koridor bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan, rasio pemberian kredit dilihat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturannya. Namun kadang kala petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa mempertimbangkan faktor  yang dapat muncul sewaktu-waktu.   



36  
2.4.10 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam pemberian pembiayaan baik akan menghadapi risiko yang salał satunya adalah kemacetan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan prosedur penyelamatan yang mendasar,tepat dan efektif Menurut Kasmir, SE,MM dalam bukunya manajemen perbankan, penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : a. Rescheduling, meliputi memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran. b. Reconditioning, yaitu penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya angsuran pokok yang ditunda sedangkan nasabahnya hanya mengangsur bagi hasilnya terlebih dahulu. c. Restructuring, meliputi menambah jumlah modal atau pembiayaan dan menambah modal,yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya, kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning dan rescheduling. e. Penyitaan jaminan  

2.5 Pembiayaan Modal kerja.  Menurut Karim, Adiwarman (2006) Pembiayan modal Kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah produksi. Maupun secara kualitatif yaitu peningkatarn 



37  kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang  
2.5.1 Definisi Modal Kerja Perusahaan perlu menyediakan modal kerja untuk membelanjai operasi perusahaan dari hari ke hari seperti misalnya untuk memberi uang maka pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai serta biaya-biaya lainnya. Sejumlah dana yang dikeluarkan untuk membelanjai operasi perusahaan tersebut diharapkan akan kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari hasil penjualan barang dagangan tersebut akan dikeluarkan kembali guna membiayai operasi perusahaan selanjutnya. Dengan demikian uang atau dana tersebut akan berputar secara terus menerus setiap periodenya sepanjang hidupnya perusahaan Setiap (Djarwanto, 2001)  

2.5.2 Manajemen Modal Kerja Menurut Sawir(2005: 133) "manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atau aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan". Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Sasaran yang ingin dicapai dari manajemen modal kerja adalah : 



38  a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan mengelola aktiva lancar sehingga tingkat pengembalian investasi marjinal adalah sama atau lebih besar dari biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva-aktiva tersebut. b. Meminimalkan biaya modal yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. c. Pengawasan terhadap arus dana dalam aktiva lancar dan ketersediaan dana dari sumber hutang, sehingga perusahaan selalu dapat memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo. 
2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja sangat tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja segera memperhatikan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah modal kerja yaitu (Djarwanto:2001) a. Sifat umum atau tipe perusahaan, modal kerja yang dibutuhkan perusahaan jasa relative rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya menjadi kas relative cepat. b. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos per unit/harga beli per unit barang itu. c. Syarat pembelian dan penjualan, syarat kredit pembelian barang dagangan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat pembelian kredit yang 



39  menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan. d. Tingkat perputaran persediaan, semakin sering persediaan diganti, maka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan akan semakin rendah. e. Tingkat perputaran piutang, kebutuhan modal kerja juga tergantung pada periode waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Bila piutang terkumpul dalam jangka waktu pendek berarti kebutuhn akan modal kerja menjadi semakin rendah f. Pengaruh Konjungtur, pada periode makmur aktivitas perusahaan meningkat dan cenderung membeli barang-barang lebih banyak memanfaatkan harga yang masih rendah. g. Derajat risiko kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek. h. Pengaruh musim, banyak  Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim dimana penjualannya hanya terpusat pada beberapa bulan saja.  Membutuhkan jumlah maksimum modal kerja untuk periode yang relatif pendek Credit rating dari perusahan, jumlah kredit modal kerja dalam bentuk kas termasuk surat-surat berharga yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Menurut Syahyunan (2004:40) faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah: a. Volume penjualan b. Besar kecilnya skala usaha perusahaan c. Aktivitas perusahaan 



40  d. Perkembangan teknologi e. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas. Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:251) kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya Untuk kredit modal. a. Sifat umum atau tipe perusahaan, modal kerja yang dibutuhkn perusahaan jasa relative rendah karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya menjadi kas relative cepat. b. Waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang dan ongkos perunit/harga beli per unit barang itu. c. Syarat pembelian dan penjualan, syarat kredit pembelian barang dagangan akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat pembelian kredit yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan. d. Tingkat perputaran persediaan, semakin sering persediaan diganti,maka kebutuhan modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan akan semakin rendah. e. Tingkat perputaran piutang, kebutuhan modal kerja juga tergantung pada periode waktu yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Bila piutang terkumpul dalam jangka waktu pendek berarti kebutuhn akan modal kerja menjadi semakin rendah. 



41  f. Pengaruh Konjungtur, pada periode makmur aktivitas perusahaan meningkat dan cenderung membeli barang-barang lebih banyak memanfaatkan harga yang masih rendah. g. Derajat risiko kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek. h. Pengaruh musim, banyak perusahaan dimana penjualannya hanya terpusat pada beberapa bulan saja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil. Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif prinsip dari modal kerja ini adalah penggunan modal yang akan habis kredit bank dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.  
2.5.4. Kebutuhan Modal kerja  Masalah yang cukup penting dalam pengelolaan modal kerja adalah menentukan seberapa besar kebutuhan modal kerj suatu perusahaan. Hal ini penting karena bila modal kerja perusahaan terlalu besar berarti ada sebagian dana yang menganggur dan ini akan menurunkan tingkat profitabilitas perusahaan.  Demikian pula bila modal kerja telalu kecil akan ada risiko operasional perusahaan kemungkinan besar akan terganggu oleh karena itu perlu ditentukan 



42  berapa besar kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Untuk menentukan besarnya modal kerja bisa digunakan metode penentuan besarnya modal kerja yaitu: a.  Metode keterikatan dana b. Metode perputaran modal kerja Dengan metode ini, besamya modal kerja ditentukan dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. berputar dalam selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan perputaran modal kerja dimulai dari saat dalam kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau perusahaan usaha. Periode dimana kembali lagi menjadi kas.  
2.5.5 Elemen Modal kerja. Unsur atau komponen modal kerja dapat dilihat pada setiap neraca perusahaan, yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancarnya (Ahmad 2002). Elemen-elemen modal kerja adalah meliputi uang kas atau yang ada di bank, surat-surat berharga yang cepat dijadikan uang kas,piutang- piutang dagang dalam persediaan barang (Soeprihanto 1997:27) Uang Kas. Setiap perusahaan industri ataupun perusahaan jasa menjalankan usahanya selalu membutuhkan uang kas. Kas meliputi koin, uang kertas, cek, wesel dan uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari bank yang bersangkutan. Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya yang berarti semakin besar jumlah yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. 



43  Surat-surat berharga dinaksud adalah surat berharga yang segera dapat diuangkan, menyertakan bentuk penyertaan sementara dalam pemanfaatan dana yang Surat berharga tidak digunakan hutang Piutang timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa. Penjualan kredit dilaksanakan dalam rangka memperbesar volume penjualan, Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang, dan kemudian pada hari jatuhnya pembayaran piutang tersebut terjadilah penerimaan kas Persediaan barang.  Persadiaan digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu (Warren, dkk: 2005) 
2.5.6 Peranan Modal Kerja  Modal kerja pada hakikatnya merupakan jumlah yang terus-menerus harus ada dalam menopang usaha perusahaan yang menjembatani antara saat pengeluaran untuk memperoleh bahan atau jasa, dengan waktu penerimaan penjualan. Menurut Djarwanto (2004:89), manfaat dari tersedianya modal kerja yang cukup, antara lain: a. Memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis tidak mengalami kesulitan keuangan. b. Melindungi perusahaan dari akibat buruk berupa turunnya nilai lancar Memungkinkan perusahaan untuk melunasi jangka pendeknya tepat waktu c. kewajiban-kewajiban d. Menjamin perusahaan memiliki credit standing dan dapat mengatasi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti adanya kebakaran, pencurian dan sebagainya. 



44  e. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup guna melayani permintaan konsumennya. f. Memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang menguntungkan kepada para pelanggan. g. Memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku, jasa, dan supplies yang dibutuhkan. h. Memungkinkan perusahaan untuk mampu bertahan dalam periode resesi atau depresi. 
2.6 Peneliti Terdahulu  

NO Peneliti dan 
Judul 

Metode Tujuan Hasil 

1 Cicin Suryani, Analisis Kelayakan Keputusan Bank Terhadap Pem- Berian Modal  Kerja (Mikro Ib) Kepada calon Nasabah di  Bank BRI  Syari’ah KCP  Setiabudi,  (Bandung Prosiding ke- Uangan dan  Perbankan syari’ah, universitas Bandung, 2015) Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif 
 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan keputusan bank dalam pemberian pembiayaan di bank  syari’ah, selanjutnya untuk mengetahui cara  menganalisa pemberian pembiayaan nasabah di  Bank BRI  Syari’ah Hasil penelitian ini Secara umum penilaian analisa kelayakan keputusan bank terhadap produk pembiayaan (mikro iB)  cukup dirasakan baik, pemberian pembiayaan dirasa tepat  sasaran, dari  jumlah peningkatan nasabah 



45  terlihat bahwa jumlah banyak pada produk (mikro iB). 
2 Ulul Hidayati  Rofi’ah, Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung,  (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan  Bisnis Islam, IAIN Tulung- agung, 2014). Metode analisis ini  yanag digunakan dalam penelitian yaitu meng-gunakan uji reabilitas, uji validasi, uji norma- litas data, uji regresi liniar berganda, uji hipotesis dan uji  koefisien determinasi bertujuan  untuk  menganalis  kelayakan  nasabah  terhadap  pemberian  pembiayaan  mudharabah  di Bank  Muamalat  Indonesia  KCP  Tulung agung dan faktor- faktor  yang paling berpengaruh  dalam  pemberian  pembiayaan 

 

Hasil  Penelitian ini terdapat hubungan yang linier atau mempunyai  nilai signifikan antara analisis kelayakan nasabah  dengan faktor 5C dan 7P  terhadap pemberian pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung Hasil analisis kedua dapat disimpulkan bahwa di antara kedua belas faktor yaitu 5C dan 7P Tersebut yang paling  berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia KCP 



46  Tulungagung adalah faktor  Condition dan Capital. 
 

3 Muhammad An’am Azili, Strategi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Pada Bank BJB  Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
 

metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan jenis field research. Peneliti meng-gambarkan prosedur pembiayaan mikro dan mengana-lisis strategi yang digunakan BJB Syariah KCP Singaparna dalam mengana-lisis kelayakan pem-biayaan mikro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kelayakan Pembiayaan Mikro dan untuk mengetahui tahap-tahap dari prosedur pembiayaan Mikro Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasik malaya, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)  Hasil dari penelitian ini, yaitu prosedur pembiayaan mikro terdapat lima tahap, yaitu: tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian keputusan pembiayaan, tahap akad/  pencairan pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan mikro menggunakan konsep 5C dengan lebih menekankan aspek character, capacity, dan collateral. 
 

4 Refan Erdi,  Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Penelitian ini meng- gunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C Hasil penelitian ini yaitu dalam Penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan 



47  Kredit Pada PT BPR Nguter, (Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).  
 

mengguna kan wawancara dan observasi. dan hasil penelitian yang di lakukan oleh Refan Erdi  yaitu dalam penerapan prinsip 5C terhadap peng-ambilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta lebih mene-rapkan prinsip character, Collateral dan Capital, sedangkan prinsip lainnya yaitu Capacity, Condition digunakan sebagai pendukung untuk menguat-kan data calon debitur. terhadap pengam-bilan keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta dan apakah alasan penerapan 5C dalam pengam-bilan keputusan. 
 

keputusan kredit pada PT. BPR Nguter Surakarta lebih menerapkan prinsip Character, Collateral dan Capital, sedangkan prinsip lainnya yaitu Capacity, Condition digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur. dan alasan mengapa prinsip 5C diperlukan dalam pengambilan keputusan kredit yaitu karena tingkat Non Performing Loan pada PT BPR mengalami kenaikan tiap Bulannya yang di dukung karena adanya kenaikan jumlah nasabah yang 



48  cukup besar tiap bulannya.  
2.7 Kerangka Pemikiran  Dalam penelitian ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar merupakan salah satu bank pembiayaan yang menerapkan prinsip 5C yang dalam hal ini character, capacity, capital, collecteral and condition. Prinsip ini menjadi dasar bagi bank terhadap keputusan pembiayaan modal kerja.  Kerangka pikir      
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49  Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa BPRS Niaga Madani dalam memutuskan pembiayaan modal kerja Dapat di pertimbangkan dengan penerapan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, and condition. Dari kelima variabel tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah berpengaruh positif dan signifikan. Untuk mengetahui itu semua, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sehingga, nantinya akan diperoleh kesimpulan yang dapat menjadi saran kepada BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. 
 



50    BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.1.1 Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Jalan Hertasning Raya Timur, No. 18 c. dimana Bank Pembiayaan ini merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat yang  menyalurkan pembiayaan modal kerja.  
3.1.2 Waktu Penelitian  Waktu penelitian kurang lebih dua bulan, terhitung mulai bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019.  

3.2 Jenis Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka teori maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif. Menurut Lexy J. Moelong penelitian kualitatif adalah: Metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati. Dalam hal ini dimasudkan untuk meneliti, memahami dan menemukan peranan penilaian prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani cabang Makassar. 



51    3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

  Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2008:115). Adapun populasi dari penelitian ini adalah karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar yang berjumlah 40 orang.  
3.3.2 Sampel  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari, dan semua yang ada pada populasi. Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2008:116). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bagian Pembiayaan yaitu bagian GM Pengembangan, GM Operasional, Account officer, dan Surveyor di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar vang berjumlah 8 orang. 

3.4 Metode Pengumpulan Data Berkaitan dengan batasan masalah Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, manggunakan metode sebagai berikut: a. Wawancara (interview)  adalah komunikasi antara dua orang, dengan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan 



52    pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yakni sering di sebut wawancara kualitatif yang mirip dengan percakapan informal. Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) informan yang dihadapi. Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan lembaga maupun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni mulai dari sejarah, visi, misi, struktur organisasisampai dengan peranan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar. b. Observasi Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung penerapan prinsip 5C dalam Keputusan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar.   



53    c. Dokumentasi  Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh dari interview dan kuesioner agar validitasnya tidak di ragukan lagi. 
3.5  Jenis dan Sumber Data Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah “Sumber dari mana data yang diperoleh.” Data-data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber dari non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Lorfland dan Lorfland dalam buku Tanzeh, dalam penelitian kualitatif “Sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancara.”  a. Data Primer Diperoleh melalui penelitian lapangan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan para informan yang berhubungan dengan objek penelitian. 1. Sumber data primer  a. Orang (person), yaitu individu atau perseorangan. Sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau dalam penelitian ini bisa disebut dengan informan. Informan yang 



54    peneliti wawancarai adalah GM Pengembangan, GM Operasional, Reviewer, Surveyor, dan Account Officer di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar.  b. Place, yaitu sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dsb), wadah, ruang (bidang, rumah, dsb) yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang berkaitan dengan tempat atau tentang kondisi yang berlangsung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengamati situasi dan kondisi di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar.  c. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data berupa huruf-huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain. Data ini bisa diperoleh dari buku administrasi kantor, data demografi, data struktur organisasi di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar dan data denah kantor. Serta beberapa dokumen berupa buku yang diperoleh dari kantor bank tersebut.  b. Data Sekunder  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Pada data skunder ini peneliti peroleh dari halaman web dan dokumen-dokumen kantor BPRS Niaga Madani Cabang Makassar, dan makalah ataupun proposal dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang mendukung skripsi ini.   



55    3.5  Metode Analisis  

3.5.1 Analisis data Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun proses analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman yaitu:  1. Reduksi Data  Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dimulai pada awal kegiatan penelitian sampai dilanjutkan selama kegiatan pengumpulan data dilaksanakan. Peneliti harus membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.  2.  Penyajian Data  Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.  



56    3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi yang berkaitan dengan faktor-faktor realisasi pembiayaan yang diterapkan di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar. 
3.5.2 keabsahan data  Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan uji keabsahan dilakukan dengan cara credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal) dependability (reabilitas) dan comfirmabilility (obyektivitas). Menurut sugiyono, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck. Dalam menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teoritis yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.  dua macam triangulasi yang dipergunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data, yaitu: 



57    a. Triangulasi Sumber Triamgulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data untuk menganalisis penilaian prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar. b. Triangulasi Teknik  Triangulasi tehnik dilakukan untuk menguji kredibilas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data wawancara yang didapat peneliti di cross check dengan data hasil kuesioner dan dokumentasi. Apabila data yang dihasilkan dari tiga teknik tersebut berbeda satu sama lain, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar atau keduanya adalah benar. Triangulasi digunakan sebagai sistim pendukung untuk menganalisis penilaian prinsip 5C tersebut dalam keputusan pemberian pembiayaan.  Bagan 1 Bagan Triangulasi Tiga Teknik Pengumpulan Data   
    Wawancara  Dokumentasi Observasi  



58    Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data” Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah di tuliskan dengan catatan lapangan dilokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari data, menemukan hal-hal penting dan hal apa saja yang dipelajari, dan memutuskan kesimpulan dari hasil data yang dikumpulkan. Yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: 1)  Peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan  2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian 



59    sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.          



60  
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 PT. BPRS Niaga Madani adalah salah satu perusahaan yang bernaung dibawah Multi Niaga Grup yang bergerak di bidang perbankan. 
4.1.1 Sejarah Singkat BPRS Niaga Madani  Perbankan Syariah lahir dari kolaborasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi sistem operasionalnya, harmoni antara kedua komponen itulah yang menjadi pembeda sekaligus keunggulan Bank Syariah sebagai alternatif jasa Perbankan. Berangkat dari pemikiran sederhana untuk memberikan rasa keadilan baik dalam berinvestasi maupun berusaha secara universal tanpa membedakan ideologi dan lainnya serta pemberdayaan ekonomi ummat, maka pada tanggal 1 oktober 2002 BPR Syariah Fastabiqul Khairat yang sebelumnya beroperasi di Kabupaten Pinrang pindah ke kota makassar, namun setelah beberapa bulan beroperasi di Makassar BPR Syariah Fastabiqul Khairat tidak mengalami kemajuan hingga akhirnya diakuisisi oleh Ir. H. Mubyl handaling yang berbekal pengelaman dalam dunia perbankan serta tangan dingin dan keahlian dalam mengelola koperasi simpan pinjam, maka berselang beberapa lama BPR Syariah 

Fastabiqul Khairat mengalami kemajuan yang menggembirakan dan sejak tanggal 11 Februari 2003 BPR Syariah Fastabiqul Khairat  telah berubah nama menjadi BPR Syariah Niaga Madani sesuai keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C22851-HT 01.01.04 tahun 2002 dan 



61  surat keputusan pemimpin Bank Indonesia Makassar tanggal 20 November 2002 No. 5/1/PBI/MKS/2003 tanggal 11 Februari 2003. Seiring perjalanann waktu serta keinginan yang kuat dari seluruh elemen-elemen terkait BPR Syariah Niaga Madani untuk melakukan pengembangan usaha, maka melalui Surat Persetujuan Bank Indonesia No. 7/18/DPBS/Makassar per tanggal 2 Maret 2005 tentang persetujuan pembukaan kantor cabang, maka terhitung sejak tanggal 7 maret 2005 BPR Syariah Niaga Madani menorehkan sejarah dalam perkembangan BPRS di Sulawesi Selatan dengan membuka Kantor Cabang pertama di Kabupaten Wajo dan guna memberikan pelayanan yang lebih luas khususnya di Kota Makassar maka berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 8/22 DPbS.PAdbS/MKS per tanggal 31 Oktober 2006, maka pada tanggal 2 Oktober 2006 BPR Syariah Niaga Madani. mengoperasionalkan kantor pelayanan Kas di Jl. Abd Dg. Sirua Makassar. Dalam upaya untuk memberiikan kontribusi yang lebih guna mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor mikro, maka dalam kurun waktu relatif singkat BPR Syariah Niaga Madani telah memperluas jaringan operasional dengan membuka kantor cabang sebanyak 3 kantor & Kantor Kas sebanyak 6 Kantor. Selanjutnya kedepan manajemen akan kembali menargetkan pembukaan kantor cabang sebanyak 4 (empat) kantor dan 10 (sepuluh) Kantor Kas, untuk memberikan kemudahan bertransaksi dan mengakses produk-produk BPR Syariah 

Niaga Madani diseluruh Kabupaten/Kotamadya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 



62  Dengan tekad menjadikan kualitas dan profesionalisme yang dilandasi dengan manajemen yang enerjik sebagai budaya perusahaan dan pengawasan melekat pada seluruh elemen yang ada di BPR Syariah Niaga Madani  serta dukungan Dewan Komisaris yang juga sekaligus pemegang saham, merupakan tokoh yang sudah mempunyai reputasi sangat baik dan dikenal dimasyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan Tokoh Masyarakat dan Ulama, sehingga Insya Allah akan menjadikan BPR Syariah Niaga Madani sebagai lembaga keuangan Mikro yang terdepan dan terpercaya dimasa-masa mendatang. 
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi 

1. Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terkemuka di Indonesia Timur yang menjadi pilihan untuk berkarya. 
Misi 1. Memberikan Kesejahteraan kepada karyawan  2. Memberikan Pelayanan yang Berkualitas dan Bermanfaat 3. Memberikan Keuntungan yang Optimal  4. Ikut serta Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan.     



63  
4.2 Hasil Penelitian  

1. Bagaimanakah penerapan prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan modal 

kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar? a. Pernyataan dari Bapak Marlon Sinaga, SE selaku GM Pengembangan:   “Penerapan prinsip 5C sangat menentukan, jadi dasar dalam memberikan pembiayaan harus melihat atau menerapkan faktor-faktor 5C tersebut, dimana faktor 5C itu adalah faktor Character, Capacity, Capital, 

Collateral Condition of Economi. Di mana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan calon nasabah tersebut dapat mengakses pembiayaan di bank” b. Pernyataan dari Bapak Sukri selaku Reviewer di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar:  “Prinsip 5C sangat memiliki peran penting dalam memutuskan pembiayaan, jadi yang dimaksud dengan penilaian prinsip 5C adalah suatu proses pemberian nilai atas dasar suatu pedoman yang digunakan oleh bank untuk menganalisis pengajuan pembiayaan nasabah dengan melihat beberapa aspek yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition sehingga bank dapat mengetahui pembiayaan tersebut layak di berikan kepada nasabah atau tidak” c. Pernyataan dari Bapak Haris mustari, SE selaku Account officer:   “Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah pihak bank wajib untuk menerapkan prinsip 5C dan harus menganalisis kelima faktor tersebut apabila kelima faktor tersebut sudah dianalisis dengan baik dan 



64  pihak bank merasa prospek usaha  dan kapasitas usaha yang dijalankan oleh calon nasabah bisa menguntungkan bagi pihak bank maka pengajuan pembiayaannya diterima” d. Pernyataan dari Bapak Rudi Basri, SE selaku Account officer: “Setiap lembaga keuangan harus menerapkan prinsip 5C karna jika prinsip 5C tidak diterapkan oleh pihak bank maka dapat di prediksi pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank akan mengalami pembiayaan macet dan dapat merugikan pihak bank” e. Pernyataan dari Bapak Ridwan “Prinsip 5C sangat penting diterapkan oleh setiap bank dan pihak analis pembiayaan harus benar-benar teliti dalam melakukan analisis prinsip 5C karna dalam memberikan pembiayaan kelima faktor tersebut harus benar-benar diperhatikan dan dianalisis dengan baik dan teliti agar tidak terjadi resiko pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. f. Pernyataan Bapak pamiluddin, SE selaku surveyor  “Penerapan prinsip 5C sangatlah penting untuk diterapkan oleh semua lembaga keuangan perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh masyarakat, tentu mempunyai sistem kerja yang profesional. Dari cara kerja profesional tersebut, bank memperoleh banyak keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya, bank menerapkan prinsip 5C. Karena bank sangat ketat dalam memberi aturan bagi para nasabah yang ingin mengakses pembiayaan, Hal ini tentu sangat berkaitan dengan prinsip 5C tadi. Pada dasarnya, adanya prinsip 5C ini 



65  diadakan dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analis pembiayaan, karena bank tentu tidak mau asal memberikan pembiayaan mereka kepada nasabah” g. Pernyataan dari Bapak hasanuddin, SE selaku surveyor:   “Penerapan prinsip 5C tentu sangat memiliki peran penting dalam keputusan pembiayaa  modal kerja karna dalam menentukan layak atau tidaknya calon nasabah pembiayaan dilihat dari analisis 5C, analis pembiayaan juga diharapkan dapat menerapkan prinsip 5C dengan baik yaitu dengan turun lapangan melihat prospek usaha calon nasabah, lingkungannya dan lain-lain yang berkaitan dengan analisis prinsip 5C” h. Pernyataan dari Ibu Ir. Hj. Hasniah, MM selaku GM opperasional:   “Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka pihak bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan, Dalam melakukan penilaian kriteria kriteria serta aspek penilaianya tetap sama. Begitu pula ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan fasilitas pembiayaan dilakukan dengan analisis 5C. Pihak bank juga harus yakin bahwa usaha yang dijalankan oleh calon nasabah menguntungkan dan bisa mencover jumlah pembiayaan yang di pinjamnya kepada pihak bank, jadi penerapan prinsip 5C terhadap keputusan pembiayaan modal kerja yaitu 



66  “sangat-sangat penting karna kapan kita tidak memperhatikan prinsip 5C dalam memutuskan pembiayaan maka akan terjadi kemungkinan pembiayaan macet dan dengan memperhatikan prinsip 5C pihak bank dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan macet” Prinsip kehati-hatian dalam istilah prudential banking ya dalam memberikan pembiayaan itu harus memperhatikan prinsip 5C” jelasnya. 
2. Faktor apakah dari prinsip 5C yang paling berpengaruh dominan dalam 

keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang 

Makassar?  a. Pernyataan dari Bapak Marlon Sinaga, SE: “faktor character, kenapa character karna faktor character itu sangat berpengaruh dalam menentukan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada calon nasabah itu bisa kembali atau tidak. “karena lebih baik orang yang tidak mampu membayar dari pada orang yang tidak mau membayar” karena ada juga orang seperti itu yang characternya suka menunggak, dan kalau nasabah menunggak itu dapat beresiko kerugian bagi bank, karna uang yang di kelolah oleh bank adalah uang masyarakat untuk di bagi hasilnya dan pihak bank mengeluarkan biaya tenaga kerja biaya opperasionalnya sementara dana yang kita berikan kepada nasabah tersebut tidak menghasilkan nah otomatis bank yang menanggung kerugian. Dan faktor yang kedua yaitu capacity (capasitas usaha) bagaimana kemampuan calon nasabah menjalankan keuangan yang dimiliki oleh perusahaannya, prinsip ini menilai bagaimana kemampuan membayar nasabah kepada 



67  pihak bank, menurutnya faktor yang lain hanyalah sebagai faktor pendukung saja” b. Pernyataan dari Bapak Sukri: “faktor yang berpengaruh dominan adalah faktor character menurutnya kalau characternya seseorang sudah tidak bagus lalu kita biayai otomatis akan terjadi pembiayaan macet percuma banyak uangnya kalau character nya tidak mau membayar, dan tidak jujur, Kemudian kemampuanya untuk mengelolah usaha (capacity) karna yang membayar bukan jaminan tapi usahanya kalau usahanya sudah bangkrut otomatis tidak bisa membayar yang ketiga yaitu kemampuan modal (capital) kita tidak akan membiayai orang kalau dia tidak memiliki modal sendiri resikonya tidak mungkin harus ditanggung semua oleh bank, ya! resikonya harus pada nasabah juga jadi yang kita biayai itu harus yang memiliki usaha kalau yang baru mau memulai usaha tidak mungkin pihak bank membiayai. pihak bank juga akan memilih usaha yang bisa menguntungkan bagi mereka dan yang lainnya yaitu kondisi ekonomi calon nasabahnya” c. Pernyataan dari Bapak Haris mustari: “faktor Character dalam analisis character petugas penilaian kelayakan anggota dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, keadaan keluarga, Informasi tersebut bisa didapat dengan melakukan wawancara dan informasi dari masyarakat sekitar anggota tinggal. Karena informasi yang didapat bisa bertentangan maka petugas penilai kelayakan harus cerdas dalam memberikan penilaian kepada 



68  calon nasabah. Character merupakan hal yang harus dianalisis dengan matang karena character suatu hal pokok sebagai bahan pertimbangan apakah pemohon pembiayaan disetujui atau tidak, karena menyangkut kemauan nasabah dalam memenuhi pembayaran kewajiban yang sudah disepakati bersama” d. Pernyataan dari Bapak Rudi Basri:  ”faktor yang paling berpengaruh dominan adalah faktor Character (karakter) atau sifat seseorang karena ada orang yang memang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya, Pada prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan nasabah untuk membayar kewajibanya (willing to pay), Aspek-aspek yang dinilai ataranya kejujuran, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan-kebiasaan, dan Tempramen. Kemudian yang kedua faktor capacity yaitu bagaimana acalon nasabah mengelolah usahanya dan kapasitas usaha calon nasabanhya menjanjikan atau tidak” e. Pernyataan dari Bapak Ridwan  “faktor yang paling berpengaruh dominan menurut saya adalah factor character atau watak dan perikaku seseorang harus kita ketahui terlebih dahulu. sebelum memutuskan untuk melakukan kerja sama, pihak bank harus lebih mengetahui tentang character calon nasabah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang dapat merugikan pihak bank dan yang kedua itu capacity atau kapasitas usaha calon nasabah apakah usaha calon nasabah menjanjikan dan menguntungkan dan yang ketiga capital 



69  (modal) faktor ini terkait akan kondisi asset dan kekayaaan yang dimiliki khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha, Faktor yang lain itu hanyalah faktor-faktor pendukung saja” f. Pernyataan dari Bapak pamiluddin: “faktor character karna sebelum mempercayai orang kita harus tau sifat calon nasabah apakah dia jujur, bisa dipercaya, Watak dan prilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik atau pura-pura besikap baik. Oleh karena itu, bank atau Lembaga Keuangan lainya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah atau anggota untuk membayar, Setelah informasi dan data sudah terkumpul lengkap, petugas survei atau petugas analisis membuat hasil analisis penilaian 5C, sesuai dengan kondisi dari pemohon. Hal itu agar penilaiaan kelayakan benar-benar sesuai keyataan yang ada, maka penilaian meliputi aspek 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economic. g. Pernyataan dari Bapak Hasanuddin  “faktor yang berpengaruh dominan adalah faktor character  sebelum memutuskan untuk melakukan kerja sama, pihak bank harus lebih mengetahui tentang character calon nasabah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan hal yang dapat merugikan pihak bank. Dalam melakukan analisis 5C harus lebih teliti terhadap faktor character karna menurut saya faktor characterlah yang sangat menentukan apakah pembiayaan yang diberikan oleh bank itu bisa kembali atau tidak, faktor 



70  yang kedua yaitu capacity yaitu kemempuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya” h. Pernyataan dari Ibu Ir. Hj. Hasniah, MM: “faktor yang  paling berpengaruh dominan yaitu faktor character jadi yang paling utama dilihat dari nasabah itu adalah character atau wataknya pihak bank harus mengetahui watak calon nasabah ada orang yang memiliki kemampuan untuk membayar tapi tidak memiliki kemauwan untuk membayar dan biasanya untuk mengetahui character calon nasabah pihak bank langsung turun lapangan dan mewawancarai lingkungan sekitar calon nasabah atau biasa di sebut “cek lingkungan” dan selanjutnya yaitu usaha calon nasabah atau biasa disebut capacity apakah usahanya itu menguntungkan bagi pihak bank, yang ketiga itu faktor capital atau modalnya jadi harus kita melihat apakah usahanya itu bisa mencover pembiayaan yang akan kita berikan. Hal yang terakhir itu adalah jaminan apakah jaminan yang diberikan kepada bank itu bisa mencover jumlah pinjaman nasabah tersebut, nanti surveyornya itu akan melihat nilai pasar dari jaminan nasabah tersebut setelah nilai pasarnya kita ketahui maka kita menentukan nilai likuidasi nilai pasar yang umum umpamanya harga mobil Avanza itu tahun 2013 harganya 80 juta kita bisa lihat-lihat di OLX, dan dishowroom. Ketentuannya disini nilai likiudasi adalah 70% dari nilai pasar. istilahnya kita yaitu jaminan “second way out” jadi kalau umpamanya pembiayaannya bermasalah setelah semua jalan kita tempuh jalan kekeluargaan, negosiasi, setelah kita lakukan reschedjuling, recondition dan 



71  lain sebagainya kita sudah tempuh semua jalan barulah kita mengeksekusi jaminan” 

4.3 Pembahasan 

1. Penerapan Prinsip 5C (The Five C’s of Credit) dalam Keputusan Pembiayaan 

Modal Kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar  Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank mengenai penerapan prinsip 5C dalam keputusan pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar dimana BPRS Niaga Madani Cabang Makassar menerapkan prinsip 5C dalam mamberikan keputusan pembiayaan kepada calon nasabah, prinsip 5C diharapkan bisa membantu pihak bank dalam menanggulangi resiko. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari Character, Capacity, Capital, 

Collateral Condition of Economi. Di mana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan calon nasabah tersebut dapat mengakses pembiayaan di bank. Penerapan Prinsip 5C terhadap keputusan pembiayaan modal kerja adalah upaya dalam pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar.  Dengan dilakukannya Penerapan Prinsip 5C dalam analisis pembiayaan setidak-tidaknya analis pembiayaan yang merupakan perwakilan bank sebagai kreditur dapat menilai kelayakan seorang calon debitur untuk dapat atau tidaknya diberikan fasilitas pembiayaan. Prinsip 5C yang meliputi aspek Character (Karakter), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Condition of Economy (Kondisi dan Prospek Usaha) dan Collateral (Agunan) merupakan suatu standar namun hampir telah mengakomodir secara 



72  komperhensif perihal apa yang seharusnya dapat dinilai oleh Bank selaku kreditur mengenai kelayakan seorang calon nasabah untuk dapat memperoleh suatu fasilitas pembiayaan. Apabila analisis dilakukan secara hati-hati maka keputusan-keputusan yang mengikutinya pun akan semakin baik guna memperkecil resiko, misalnya untuk analisis perhitungan jumlah nominal pembiayaan yang akan direalisasikan kemudian serta pengajuan rekomendasi terhadap pejabat pemutus pembiayaan.   Apabila pejabat pemutus pembiayaan benar-benar melakukan penerapan Prinsip 5C secara hati-hati dan menyeluruh dengan perhitungan yang matang dalam analisisnya tentu diharapkan akan semakin kecil juga resiko pembiayaan bermasalah akan tetapi, terdapat suatu kondisi dimana sehati-hati apapun seseorang dalam menganalisis pemberian pembiayaan kemungkinan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah tetaplah terbuka. Hal ini disadari betul di dunia perbankan termasuk oleh manajemen pembiayaan bank sehingga hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah dan menganggap hal tersebut sebagai bagian dari suatu resiko pembiayaan.  BPRS Niaga Madani Cabang Makassar telah memiliki mekanisme khusus dalam rangka penanggulangan terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat antara lain meliputi:  a. Telah dilakukan analisis terhadap prinsip 5C,  b. Proses pemberian pembiayaan didasari oleh itikad baik dari seluruh pejabat pembiayaan, c. Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen, 



73  d. Telah dilakukan pengawasan atas pencairan pembiayaan dengan benar, e. Telah dilakukan monitoring pembiayaan yang dapat dibuktikan secara tertulis.  Pernyataan dari pihak bank diperkuat oleh landasan teori tentang prinsip 5C dalam buku “Permadi Gandapradja, yang berjudul Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank”  Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian dapat merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik dalam manajemen risiko perbankan. Istilah prudent juga dikaitkan dengan fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemen perbankan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan bank. Asas prudential banking dalam konteks perbankan merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha dengan cara tidak merugikan bank dan mitra usaha dengan tetap memperhatikan kesehatan dari bank itu sendiri. Bank yang sehat merupakan bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan. Prinsip 5C yang dipakai bank syariah harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah.  Bank syariah dalam meminimalisir risiko dan menjaga kesehatannya menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya yang dilakukan bank syariah yaitu dengan mengenal nasabah (know your customer principles). Bank syariah 



74  wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan, identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah berarti bank syariah juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul, yaitu operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk. 1. Tujuan Prinsip 5C  Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah memiliki kegiatan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat harus di analisis sebaik mungkin. Analisis yang dilakukan bank syariah dapat dengan menggunakan prinsip 5C. Tujuan dari diterapkannya prinsip 5C ini secara tidak langsung bertujuan antara nasabah dengan bank syariah tidak menerima hasil yang tidak jelas (gharar) dan agar terjadi kerelaan antara kedua belah pihak seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29   Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”  Penerapan prinsip 5C dalam produk pembiayaan merupakan langkah yang sangat penting yang harus dilakukan bank syariah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang akan dialami bank syariah. Pihak analis 



75  pembiayaan di bank syariah melalui prinsip 5C harus benar-benar mampu memahami dan memberikan penilaian layak tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Prinsip 5C Dalam hal pemberian pembiayaan, bank syariah sebagai lembaga keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana agar dana yang diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah. Layak tidaknya pemberian pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah dapat dilakukan dengan analisa penilaian prinsip 5C, yaitu: a. Character  Penilaian karakter dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk mengetahui itikad dari nasabah tersebut, baik perilaku sehari-harinya, wataknya dan sifat-sifat pribadi yang dimiliki nasabah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter yang dimiliki nasabah tersebut memang benar-benar baik atau kurang baik. Hal tersebut juga bisa dilihat dari BI checking nasabah tersebut. Walaupun nasabah tersebut diyakini mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban, namun jika nasabah tersebut memiliki itikad yang kurang baik maka bank akan mempertimbangkan untuk pemberian pembiayaan atau bisa jadi bank tidak akan merealisasi pembiayaan yang diajukan.  Gambaran mengenai penilaian tentang karakter calon nasabah, yaitu:  1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah, 2) Verifikasi data dengan melakukan interview, 3)  Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya, 4) Bank Indonesia checking atau meminta informasi antar bank, 



76  5) Mencari informasi atau trade checking kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, dan 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah. Selain penilaian-penilaian diatas dapat dinilai dengan melihat bagaimana calon nasabah tersebut melakukan keputusan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Bank syariah melihat dan menilai dari segi ketepatan waktu yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara calon nasabah dengan mitranya. Sedangkan untuk perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan penilaian dari karakter dinilai dari segi kejujuran dan keterbukaan pihak manajemen mengenai pengelolaan perusahaannya, pembetukan karakter dasar dapat dilihat dan dinilai dari kejujuran.  b. Capacity  Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Untuk mengukur capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:  1) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.  2)  Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.  



77  3) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank. 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban nya memimpin perusahaan. 5) Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan.  Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kemampuan calon nasabah dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya, baik pada masa sukses maupun masa-masa sulit. Karena pada masa sulit tersebut bank akan mengetahui seberapa besar usaha pebisnis untuk membangkitkan usahanya kembali. Islam pun juga mengatur agar umatnya dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti pada Al-Qur’an surat AlJumu’ah ayat 10: Artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” c. Capital  Capital digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah atau justru antara 



78  modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penilaian capital bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah. Selain terfokus pada modal yang dimiliki nasabah bank syariah juga perlu menilai seberapa besar utang atau kewajiban yang dimiliki nasabah kepada lembaga lain, apakah nilainya lebih besar dari modal yang dimiliki atau bahkan kewajiban tersebut bernilai kecil sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenai pembiayaan yang nanti akan diajukan kepada bank syariah. d. Collateral Collateral atau yang sering disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau apapun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan. Hal tersebut berlaku untuk calon nasabah pebisnis atau yang memiliki bisnis, sedangkan untuk calon nasabah yang berstatus sebagai karyawan di sebuah perusahaan, instansi pemerintah atau swasta dapat dengan memberikan jaminan berupa slip gaji, surat pengangkatan pegawai, dan surat-surat pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  



79  Untuk pimpinan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan atau instansi pemerintah atau swasta cukup dengan jabatan yang dimilikinya sebagai tambahan jaminan. Dalam Islam juga mengenal adanya jaminan dari apa yang dipinjamkan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282:  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 



80  kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  Jaminan-jaminan yang disebutkan diatas dapat disesuaikan dengan kebijakan yang dimiliki bank syariah tersebut. Apakah akan memberikan batasan perihal jaminan yang akan diberikan, atau semua jaminan diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan khusus dari bank syariah.  d. Condition of Economic  Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian condition of economic (kondisi ekonomi calon nasabah):  1) Perkiraan permintaan konsumen (daya beli masyarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi. 



81  2) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.  Pernyataan diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:  Pramita Indah Berliana yang bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penerapan prinsip 5C dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, serta mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo mengatasi permasalahan yang timbul dalam penerapan prinsip 5C dalam perjanjian pemberian kredit pemilikan rumah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pramita Indah Berliana, Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara Cabng Surakarta, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)  Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip 5C, yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy, dalam pemberian kredit KPR kepada debitur di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo ini dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit oleh debitur. Ketentuan internal mengenai pelaksanaan analisis kredit ini ditetapkan dalam Kebijakan PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo Nomor 03- 001/P/CL/HCL Tahun 2011 tentang Analisis Kredit Komersial. 



82   Namdhifah (2008) yang berjudul “Analisis Manajemen Resiko Kredit Umum Pedesaan dengan Bantuan Simulasi program Komputer BRI unit Ciampea Bogor” menyatakan bahwa BRI unit ciampea dihadapkan pada resiko kredit. Agar BRI unit Ciampea dapat selalu memegang komitmennya, maka BRI unit Ciampea harus mempunyai sistem tata kelola resiko yang baik untuk meminimalisir kerugian dengan menerapkan prinsip 5C dan prinsip kehati-hatian, sehingga BRI unit Ciampea bisa terus menyalurkan kredit ke UMKM. Identifikasi dan analisis resiko kredit sangat penting dan berguna sebagai salah satu input alternatif dalam perumusan strategi tata kelola resiko kredit.  Dyah Ayu Megasari (2011) yang berjudul “Analisis Manajemen Resiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM (Studi kasus PT. BRI (Persero) Tbk)” Tujuan penelitia Mendeskripsikan Sistem Pemberian Kredit Usaha Rakyat, apa saja resiko yang dialami BRI dalam menyalurkan kredit dan mendeskripsikan cara BRI menangani Resiko Pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM, Metode penelitian  analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif.   Hasil penelitian BRI Kantor Cabang Kediri menerapkan prinsip 5C untuk menganalisis kreditnya resiko yang dibiayai BRI kantor cabang Kediri dalam sector perdagangan, peternakan, pertanian dan industry. BRI mempunyai langkah-langkah dalam menangani resiko sesuai pedoman BRI.  
2. Faktor dari prinsip 5C yang paling berpengaruh dominan dalam keputusan 

pembiayaan modal kerja di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar.  Dari hasil wawancara yang dilakukan maka peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa dari kelima faktor dari prinsip 5C yang paling berpengaruh 



83  dominan adalah faktor Character Dasar dari pemberian pembiayaan adalah  kepercayaan,  jadi  yang mendasari suatu kepercayaan  yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam memilki moral, watak, ataupun sifat- sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik  dalam  kehidupan pribadi sebagai manusia,  masyarakat,  atau dalam menjalankan kegiatan usahanya.  Manfaat dari penilaian character ini, adalah untuk mengetahui sejauh  mana  tingkat  kejujuran  dan  integritas  serta  tekad  yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon nasabah, character ini sangat penting, sebab walaupun nasabah tersebut mampu membayar hutang-hutangnya namun tidak ada iktikad baik tentu akan membawa berbagai masalah bagi bank di kemudian hari. Dalam menilai character seseorang bukanlah hal yang mudah, karena kita memerlukan keterampilan psikologis untuk dapat menilai character seseorang. Di sini pihak bank menilai character calon nasabah dengan cara:  1) Meneliti daftar riwayat hidup debitur dengan cara wawancara langsung dengan nasabah ataupun bertanya kepada masyarakat di lingkungan calon nasabah tinggal.  2) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan tempat kerja.  3) Meneliti apakah calon nasabah terlibat pada suatu masalah.  4) Meminta informasi dari bank lain, di sini yang dimaksud mengecek SID (Sistem Informasi Debitur), apakah masih mempunyai tanggungan pada bank atau pihak lain. 



84  Dan faktor yang kedua adalah capacity Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Untuk mengukur capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu: 1) Pendekatan historis, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun. 2) Pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengurus perusahaan. Hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi. 3) Pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank. 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban nya memimpin perusahaan.  5) Pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal mengelola faktor-faktor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan.  Kemudian Capital digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penilaian capital bank syariah selain 



85  melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah.  Selain terfokus pada modal yang dimiliki nasabah pihak bank juga perlu menilai seberapa besar hutang atau kewajiban yang dimiliki nasabah kepada lembaga lain, apakah nilainya lebih besar dari modal yang dimiliki atau bahkan kewajiban tersebut bernilai kecil sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan mengenai pembiayaan yang nanti akan diajukan kepada bank. Pernyataan dari pihak bank di perkuat oleh landasan teori dalam buku Dahlan Siamat (2001) yang berjudul “Manajemen Lembaga Keuangan”  Salah satu keberhasilan dalam pemberian kredit sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari debitur. Penilain watak ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena dari pihak debitur akan berusaha untuk selalu terkesan baik. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian watak diperlukan adanya suatu strategi, metode ataupun keahlian dalam mengenali watak debitur sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh pejabat kredit lini dalam menganalisis watak calo debitur antara lain meliputi: perilaku, tanggung jawab, kedisiplinan diri, moral, maupun sifat-sifat pribadinya. Semakin baik karakter calon debitur maka resiko kredit semakin kecil. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang di lakukan oleh revan Erdi (2010) yang menyatakan bahwa prinsip character lebih diutamakan dalam mengambil keputusan kredit, karena prinsip ini berperan penting dalam menilai calon debitur. Begitu juga dengan hasil penelitian dari Khusniik (2013), Dewa Ayu Satmiasari 



86  (2010) dan Sari Mukhsinati (2011) menyattakan bahwa character berpengaruh negative dan signifikan terhadap resiko kredit.     Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh: Deni Ardianto yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek character, capacity, capital, collateral, condition nasabah dalam mekanisme kelayakan 5C terhadap pembiayaan ijarah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PETA Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah khususnya pembiayaan ijarah yang keseluruhan berjumlah 500. Sedangkan sampel penelitian yang diambil dengan menggunakan angket penelitian yaitu sebanyak 50 responden dengan teknik penggambilan sampel Accidental Sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, disertai dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek character berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan ijarah, sedangkan aspek lainnya yaitu Aspek Capacity, Aspek Capital, Aspek Collateral, dan Aspek Condition tidak. Erdi (2010) Analisis prinsip 5C dan pengawasan pembiayaan terhadap efektivitas pemberian pembiayaan. Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa character, capacity, dan capital berpengaruh positif dan signifikan sedangkan collateral dan condition of economy tidak signifikan terhadap pemberian pembiayaan. Peneliti terdahulu dilakukan oleh Indra Novita Sari yang bertujuan: 1) Untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT kabupaten Wonogiri tahun 2008. 2) Untuk mengetahui apakah faktor Analisis 5C 



87  kredit (five C’s of credit): Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of economic mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT kabupaten Wonogiri tahun 2008. Data yang diambil dengan metode dokumentasi dan metode angket/kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah deskripsi variabel penelitian dan analisis regresi dua prediktor. Indra Novita Sari, Pengaruh Analisis 5C Kredit Terhadap pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2008, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010) Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan character, capacity, capital, collateral, condition of economic berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah. Secara parsial character dan capital berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan capacity, collateral, condition of economic tidak berpengaruh terhadap pembiayaaan bermasalah.          
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

1.1 Kesimpulan 1. Bank menerapkan prinsip 5C dalam memberikan keputusan pembiayaan modal kerja sangat penting untuk diterapkan oleh lembaga keuangan terutama di BPRS Niaga Madani Cabang Makassar karna prinsip 5C bertujuan untuk melindungi bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Prinsip ini juga digunakan sebagai patokan oleh bank apabila sewaktu-waktu nasabah atau penerima pembiayaan melakukan cidera janji atau wanprestasi atau tidak bisa mengembalikan dana yang telah di berikan oleh bank, Setelah prinsip 5C dilaksanakan dengan baik, maka analis pembiayaan dapat menilai kelayakan usaha dan jaminan milik calon nasabahnya apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak.  2. Diantara kelima faktor dari prinsip 5C dapat di tarik kesimpulan yang paling berpengaruh dominan adalah faktor character atau watak seseorang, pihak bank harus mengetahui watak calon nasabah dan biasanya, untuk mengetahui character calon nasabah pihak bank langsung turun lapangan dan mewawancarai lingkungan sekitar calon nasabah atau biasa di sebut “cek lingkungan”. Analisis character yaitu meliputi Dalam analisis character petugas penilaian kelayakan nasabah dengan menggali informasi mengenai kejujuran, latar belakang pendidikan, kebiasaan, dan keadaan keluarga.  



89  
1.2 Saran-saran  1. BPRS Niaga Madani Cabang Makassar Dalam melaksanakan proses analisis pembiayaan yang berpatokan pada penilaian terhadap unsur yang terdapat dalam Prinsip 5C (The Five C’s of Credit), pihak Bank BPRS Niaga Madani Cabang Makassar dituntut untuk harus selalu memiliki daya kreativitas serta diikuti oleh ketelitian yang tinggi. Pengembangan daya kreativitas yang diikuti oleh sifat ketelitian dapat diperoleh dengan seringnya terjun langsung ke lapangan demi mengetahui kelayakan calon nasabahnya. Dengan seringnya mengenal langsung keadaan lapangan calon nasabah maka bank, di mana dalam hal ini adalah pejabat analis pembiayaannya, semakin dapat melihat suatu kondisi atau kecenderungan yang dapat menjadi preseden dalam menunjang tugas-tugasnya selanjutnya. Selain itu pihak bank pun semakin dapat kreatif mencari celah-celah dalam rangka menggali informasi pendukung untuk tiap unsur yang terdapat dalam Prinsip 5C dari calon nasabah secara menyeluruh sehingga diharapkan hasil analisisnya nanti akurat dan meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari yang dapat merugikan pihak bank.  2. Nasabah BPRS Niaga Madani Cabang Makassar Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh penerapan prinsip 5C dalam keputusan pembiayaaan modal kerja yang akan dipilih oleh calon nasabah, dan terutama agar nasabah dapat menjalankan pembiayaan dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik. 



90  3. Peneliti selanjutnya Agar peneliti berikutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh penerapan prinsip 5C terhadap keputusan pembiayaan modal kerja ataupun dapat membuat perbandingan dalam penelitiannya tentang prinsip 5C.              
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