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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa 

dampak  terhadap  struktur  perekonomian  terutama  struktur keuangan  dan  

perbankan.  Hal ini  menimbulkan  krisis  kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan   nasional. Puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan 

dimerger, sementara bank syariah justru berkembang. Jumlah perbankan syariah 

sampai dengan bulan April 2015 terus bertambah. Berdasarkan informasi yang 

diambil dari Outlook Perbankan Syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia 

didapatkan data bahwa rata-rata pertumbuhan Bank Umum Syariah selama lima 

tahun terakhir sebesar 2,27%. 

Bank Syariah dikembangkan sebagai suatu respon darikelompok ekonom 

dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodir desakan dari 

berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang 

dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsipsesuai syariat Islam. Secara 

filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah 

riba dimana bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang 

dihadapi dunia Islam.  

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank 

konvensional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya 

menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan menurut 

Sumitro (2004) salah satunya adalah menjaga kestabilan ekonomi/moneter 

pemerintah dengan menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, 

menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya 

bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari 

pengaruh gejolak moneter dari dalam maupun luar negeri. 

Perbedaan sudut pandang yang mendasar pada perbankan syariah antara 

lain apabila Bank Konvensional memberikan dana dalam bentuk kredit dan 

nasabah diwajibkan untuk membayar bunga atas nominal yang dipinjam maka 

pada Bank Syariah memandang bahwa nasabah/mudharib yang membutuhkan 

dana dimana bank sebagai investor membiayai bisnis mudharib sesuai dengan 

kebutuhannya baik itu membiayai asset lancar (pembiayaan modal kerja) maupun 

asset tetap (pembiayaan investasi), dimana keuntungan bank didapat dari bagi 

hasil atas keuntungan nasabah yang diproyeksikan atau mengambil margin yang 

telah disepakati bersama pada pembiayaan investasi. Meskipun sistem yang 

diterapkan pada nasabah bukan berdasar pada bunga melainkan bagi hasil pada 

pembiayaan modal kerja, atau margin pada pembiayaan investasi, namun selama 

kebijakan moneter pemerintah yang menpengaruhi inflasi mengacu pada BI Rate 

yang berlaku, bank syariah juga menerapkan equivalent rate/tarif yang sama dan 

memiliki potensi risiko yang berasal dari penyaluran dananya pada nasabah. 

Pada dasarnya Bank Konvensional maupun Syariah memiliki tiga segmen 

pemasaran dana yang disalurkan yaitu Pembiayaan Consumer, Pembiayaan 

Commercial, dan Pembiayaan Corporate. Segmentasi ini dilakukan oleh bank-

bank besar untuk spesialisasi analisis pemberian pembiayaan karena perbedaan 
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risiko. Penggolongan pembiayaan berdasarkan kategori tertentu guna memantau 

kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat 

keputusan Direksi Bank Indonesia No.31 / 147 / Kep / DIR Tanggal 12 November 

1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi klasifikasi kualitas 

pembiayaan digolongkan dari 1 sampai dengan 5, penggolongan klasifikasi ini 

sangat berkaitan erat dengan besarnya keuntungan bank yang harus diendapkan di 

Bank Indonesiasebagai pencadangan dari dana masyarakat yang digunakan untuk 

penyaluran kredit. 

Apabila termasuk dalam klasifikasi kolektibilitas 1 maka bank harus 

mengendapkan keuntungannya di Bank Indonesia sebesar 1% dari nominal 

pembiayaan, sedangkan bila kolektibilitas 2 maka bank harus mengendakan 

uangnya sebesar 5% dan begitu seterusnya, hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan internal bank. Sehingga analis perbankan diwajibkan untuk berhati-hati 

dalam menganalisis calon debitur melalui berbagai perangkat analisa pembiayaan 

yang telah disediakan. 

Penelitian akan dilakukan pada salah satu bank yang beroperasi dengan 

prinsip syariah yaitu PT. Bank Syariah XYZ yang merupakan anak perusahaan 

BUMN PT. Bank XYZ Tbk. yang terbentuk menjadi Bank Umum Syariah sejak 

tahun 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data Bank Syariah XYZ 

Gambar 1 Pertumbuhan rasio NPF Pembiayaan UMKM Bank Syariah XYZ 

 

Berdasarkan data pada grafik diketahui bahwa sejak awal berdiri menjadi 

Bank Umum Syariah (BUS), Bank Syariah XYZ telah melakukan penyesuaian 

kinerja keuangan dari sebelumnya sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dengan 

melakukan hapus buku terhadap portofolio pembiayaan untuk sektor UMKM 

pada tingkat rasio NPF sebesar 8,03% pada tahun 2011. Kestabilan rasio NPF 

terjadi pada tahun 2012 sampai dengan 2014 dimana rasio berada di bawah angka 

3%. Kecenderungan peningkatan NPF kembali terjadi sampai dengan pertengahan 

tahun 2015.  

Penelitian dilakukan pada Bank Syariah XYZ Kantor Cabang Jakarta 

Barat yang berdiri sejak tahun 2010 atau selama kurang lebih 4,5 tahun dimana 

sepanjang perjalanannya Cabang Jakarta Barat memiliki pertumbuhan nilai 

outstanding pembiayaan yang cukup signifikan dan menjadikan salah satu cabang 

Syariah XYZ dengan pertumbuhan outstanding pembiayaan yang baik. 

Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan bisnis yang baik memiliki pertumbuhan 

http://www.ok-rek.com/2012/01/semua-kategori.html
http://www.bukupr.com/2011/09/uang-dan-lembaga-keuangan-rancangan.html
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risiko yang berbanding lurus, hal ini dapat dilihat melalui data pada tabel di 

bawah : 

Tabel 1 Pertumbuhan Pembiayaan dan Kolektibilitas (Saldo dalam juta Rupiah) 

Kol 
31-Des-11 31-Des-12 31-Des-13 31-Des-14 30-Jun-15 

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 

1 35.660 29.456 84.418 127.037 99.495 
2 -  332,87 966 12.689 10.151 
3 -  - 694 2.588 9.386 
4 -  - - 186 4.333 
5 -  - - 1 1.185 

 Jumlah 35.660 29.789 86.078 143.5 124.551 
Sumber : Data Syariah XYZ Kantor Cabang Jakarta Barat (2015) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas terlihat pertumbuhan pembiayaan 

sektor UMKM Cabang Jakarta Barat pada akhir tahun pertama berdiri memiliki 

saldo pembiayaan produktif sebesar 35.660 juta Rupiah dengan kualitas 

pembiayaan sepenuhnya masih baik berada pada kolektibilitas 1. Pembiayaan 

terus meningkat hingga mencapai puncak pada akhir tahun 2014, hal ini juga 

berbanding lurus dengan perburukan kualitas pembiayaan dengan data per Juni 

2015 menjadi sebesar 124.551 juta Rupiah dengan rasio NPF sebesar 13,59%. 

Nilai tersebut dinyatakan buruk untuk sektor pembiayaan UMKM meningat pada 

periode yang sama nilai NPF untuk sektor UMKM kantor cabang lain yang berada 

di wilayah DKI Jakarta berada pada batas yang aman. 

 

Perumusan Masalah 

Risiko peningkatan kredit bermasalah atau NPLs (Non Performing Loans) 

yang dalam perbankan syariah disebutkan dengan Pembiayaan bermasalah atau 

NPFs (Non Performing Financing) merupakan sesuatu yang harus dihadapi oleh 

sebuah bank. Pada saat menghadapi peningkatan NPFs, maka bank harus dapat 

mengidentifikasi lebih awal atas debitur atau perusahaan-perusahaan yang 

menurun kinerjanya agar bank dapat menghindari penyaluran pembiayaan pada 

perusahaan tersebut, atau secara lebih luas menghindari penaluran pembiayaan 

pada sektor ekonomi tertentu yang berpotensi meningkatkan NPF. Selain itu agar 

bank dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan bagi debitur 

eksistingnya agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Identifikasi awal 

menjadi penting dalam rangka menjaga kinerja bank dan mendukung prinsip 

kehati-hatian. 

Berdasar dari kondisi yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas 

pembiayaan pada perusahaan debitur di wilayah Kantor Cabang Jakarta Barat? 

2. Masukan apa yang dapat diberikan kepada manajemen khususnya dalam 

memperkuat analisa kelayakan pembiayaan calon debitur sehingga dapat 

menekan peningkatan NPFs di Kantor Cabang Jakarta Barat? 
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Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berkut : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kolektibilitas 

pembiayaan pada Bank Syariah XYZ kantor cabang Jakarta Barat. 

2. Merumuskan dan merekomendasikan perencanaan strategis Bank Syariah XYZ 

dalam rangka menekan tingkat NPF di masa yang akan datang. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini : 

1. Bagi Bank Syariah XYZ khususnya Kantor Cabang Jakarta Barat adalah dapat 

menghindari pemberian pembiayaan pada perusahaan yang berpotensi 

meningkatkan NPF cabang dan dapat melakukan langkah-langkah 

penyelamatan pembiayaan kepada perusahaan debitur existing yang berpotensi 

menjadi pembiayaan bermasalahmenjadi sumbang saran positif  untuk 

mencapai kinerja yang efektif dan efesien. 

2. Bagi pembaca untuk menambah wawasan keilmuan serta sebagai salah satu 

bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor UMKM yang 

mendapat fasilitas pembiayaan sektor UMKM dari Bank Syariah XYZ Kantor 

Cabang Jakarta Barat yang memiliki wilayah pelayanan mencakup daerah Kota 

Jakarta Barat dan sekitarnya. Pemilihan pada semua sektor usaha adalah untuk 

melihat pada sektor usaha mana terdapat kesulitan tingkat pengembalian 

pembiayaan yang paling banyak mempengaruhi tingkat NPF cabang. Pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan menganalisis seluruh 

perusahaan yang dapat dijadikan objek penelitian yang tecatat sebagai debitur di 

Kantor Cabang Jakarta Barat untuk sektor UMKM sampai dengan pertengahan 

tahun 2015.  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menganalisis 

seluruh nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan sektor UMKM di Cabang 

Jakarta Barat per 30 Juni 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi logistik 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kolektibilitas 

pembiayaan pada perusahaan-perusahaan debitur di sektor UMKM. Kolektibilitas 

pembiayaan ditentukan berdasarkan kriteria kemampuan membayar debitur yang 

terlihat dari jumlah hari yang tertunggak. Sementara variabel yang mempengaruhi 

tingkat kolektibilitas pembiayaan ditentukan berdasarkan dua kriteria, yaitu 

variabel yang terkait dengan rasio keuangan dan variabel non-rasio keuangan.  

 

 

  




