1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Ditengah persaingan dunia perbankan yang semakin ketat serta melemahnya
kondisi daya beli masyarakat, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
melakukan penyaluran pembiayaan.Sektor-sektor unggulan atau sektor yang
menjadi penggerak ekonomi dapat terus digarap serta dioptimalkan dalam
melakukan penyaluran pembiayaan, sementara sektor-sektor yang beresiko dan
mengalami penurunan harus segera ditinggalkan. Kalaupun bank sudah terlanjur
masuk ke dalam sektor yang tidak diunggulkan, maka exit strategy atau
pengurangan portofolio pada sektor tersebut harus segera dilakukan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja, bank dituntut mampu menghimpun
dana masyarakat sebesar-besarnya sekaligus menyalurkannya kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan. Kemampuan yang tinggi dalam menghimpun
danadari masyarakat akan memudahkan bank memperoleh modal yang diperlukan
untuk melakukan penyaluran pembiayaan. Perlu adanya kesimbangan dalam
melakukan penghimpunan maupun penyaluran danadari masyarakat. Jika
kesimbangan ini tidak dapat dijaga dengan baik, maka akan berakibattimbulnya
resiko-resiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Penyaluran
pembiayaan adalah urat nadi bagi keberlangsungan kehidupan bank. Jika sumbersumber yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan mengalami hambatan,
maka proses penyalurannyajuga akanmengalami kendala. Demikian pula
sebaliknya, jika sumber-sumber penyaluran pembiayaan telah diperoleh dengan
baik namun bank tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan
penyaluran pembiayaan, maka akan mengalami masalah juga.
Bank dituntut memiliki kemampuan dalam mengendalikan resiko yang
timbul, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan hidup usaha bank.
Bank juga wajibmenerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan
dan pengendalian sistem perbankan. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian
(prudent), tujuan penyaluran kredit yang sehat dapat diwujudkan. Perlindungan
terhadap resiko kredit yang akan muncul dapat dilakukan bank dengan cara
melakukan hedging atau lindung nilai, penutupan asuransi, pembelian garansi,
melakukan sekuritisasi asset, menggunakan instrument credit derivatives, atau
dengan cara melakukan penambahan modal bank untuk menyerap potensi
kerugian yang akan muncul.
Penyaluran pembiayaan yang sehat hendaknya dapat menjadi budaya pada
dunia perbankan mengingat budaya ini merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan dalam mengelola kredit perbankan. Sutojo (2000) menyatakan
bahwa “salah satu implementasi dari budaya penyaluran kredit yang sehat adalah
adanya penerapan prinsip kehati-hatian (prudent approach). Dalam melakukan
penyaluran pembiayaan, bank tidak hanya memikirkan jumlah bagi hasil maupun
pendapatan lainnya yang akan diperoleh, namun juga perlu membandingkan
jumlah pendapatan dengan resiko kredit yang akan muncul”.
PT Bank Syariah X merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah
berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu. Dengan semakin bertambahnya usia serta
cakupan bisnis yang dimiliki, persaingan yang dihadapi juga semakin ketat. Salah
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satu misi yang dicanangkan PT Bank Syariah X adalah melakukan penyaluran
pembiayaan pada sektor ritel, namun tidak mengesampingkan sektor
korporasi.Untuk mewujudkan misi tersebut maka telah dibentuk beberapa divisi
yang bertugas mengelola sektor ritel dan sektor korporasi.Tujuan yang diharapkan
adalah mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik dari level
terendah (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga ke level yang paling tinggi
yaitu korporasi. Untuk mewujudkan misi PT Bank Syariah X, dibentuklah 4
(empat) divisi yang digunakan untuk melakukan penyaluran pembiayaan pada
sektor retailyaitu Konsumer, Bisnis Banking, Mikro dan Pawning (Gadai).
Adapun struktur yang dibentuk untuk tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Sumber : Data internal perusahaan (2016)

Gambar 1 Organisasi penyalur pembiayaan
Berdasarkan porsi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank
Syariah X per 31 Desember 2016 (lihat Gambar 2), segmen Konsumer menduduki
peringkat pertama yang diikuti oleh segmen Bisnis Banking pada peringkat kedua
dan segmen Mikro Banking pada peringkat ketiga. Sejak terjadi perubahan fokus
bisnis yang lebih berorientasi pada sektor retail, segmen Bisnis Banking
merupakan salah satu segmen yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak
utama pertumbuhan pembiayaan PT Bank Syariah X. Kondisi ini di dukung oleh
potensi bisnis yang cukup besar yang ada hingga saat ini.

Sumber : Data internal perusahaan (2016)

Gambar 2 Penyaluran pembiayaan tahun 2016
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Dari sisi nominal, penyaluran pembiayaan per 31 Desember 2016
menunjukkan bahwa porsi terbesar diduduki oleh segmen Konsumer sebesar 48%,
diikuti segmen Bisnis Banking sebesar 32%, dan segmen Mikro Banking sebesar
13%. Namun, jika dilihat dari sisi Non Performance Financing (NPF), posisi
NPF pembiayaan segmen Bisnis Banking secara relatif sejak Januari 2014 hingga
Desember 2016 selalu berada pada peringkat terburuk dimana posisi NPF lebih
dari 5%. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang kurang baik yang disebabkan
tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dimana perbankan wajib menjaga
NPF berada di bawah 5% agar dikatakan sebagai bank yang sehat. Berikut trend
pembiayaan bermasalah segmen Bisnis Banking dan segmen Konsumer periode
31 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2016:

Sumber : Data internal perusahaan (2016)

Gambar 3 Pergerakan pembiayaan bermasalah
Jika dilihat berdasarkan akad penyaluran pembiayaan per 31 Desember
2016 khususnya pada segmen Bisnis Banking, terlihat bahwa porsi penyaluran
pembiayaan didominasi oleh akad murabahah sebesar 43,69%, musyarakah
31,24% dan mudharabah 22,97%. Sementara porsi NPF pada periode yang sama
didominasi oleh akad murabahah sebesar 60,03% dan musyarakah sebesar
29,35%.
Gambar 4 memperlihatkan bahwa PPAP sejak Desember 2008 hingga
Desember 2015 terus mengalami peningkatan. Sementara dari sisi laba terjadi
penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2012 bahkan pada tahun 2014
terjadi kerugian sebesar Rp45 miliar yang disebabkan diterbitkannya PSAK
khusus transaksi syariah yaitu PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen
Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan:
Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No. 60 tentang Instrumen Keuangan:
Pengungkapan, serta PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset
sebagaimana tertuang dalam SE Bank Indoensia No. 15/26/DPbS perihal
pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia. Hal ini tentu
menjadi perhatian khusus bagi manajemen mengingat kinerja yang dihasilkan
harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder (Syahid 2016).
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Gambar 4 Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) vs
laba perusahaan
Sesuai informasi yang disampaikan oleh unit pengelola pembiayaan Bisnis
Banking, terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab tingginya pembiayaan
bermasalah Bisnis Banking, yaitu:
1. Faktor Internal
a. Sumber Daya Manusia
Kemampuan sumber daya pengelola pembiayaan Bisnis Banking yang
tidak merata diseluruh cabang. Hal ini berdampak pada pengelolaan
nasabah pembiayaan segmen bisnis banking existing maupun upaya
memperoleh nasabah baru tidak dapat dilakukan secara optimal.
b. Teknologi
Kecepatan perkembangan produk yang dimiliki belum diimbangi secara
baik oleh teknologi yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan proses
operasional menjadi kurang efektif dan efisien.
2. Faktor Eksternal
Kondisi perekonomian global yang cenderung menurun yang diakibatkan
oleh pemulihan ekonomi global yang cenderung lambat dan tidak merata. Kondisi
menyebabkan daya beli masyarakat menurun, khususnya masyarakat menengah
ke bawah yang merupakan target marketpenyaluran pembiayaan segmen bisnis
banking.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa disamping menjadi motor penggerak
pertumbuhan pembiayaan, terdapat persoalan dalam melakukan penyaluran
pembiayaan yang ditunjukkan oleh tingginya nilai NPF khususnya segmen binis
banking.Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa
saja yang berpengaruh terhadap Non Performing Financing PT Bank Syariah X
khususnya segmen bisnis banking. Penggunaan variabel Non Performance
Financing (NPF) adalah menunjukkan resiko kredit yang timbul. Apabila Non
Performance Financing (NPF) yang dimiliki bank semakin tinggi, maka resiko
kredit yang tidak tertagih semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat Non
Performance Financing (NPF) yang dimiliki, mewajibkan bank untuk melakukan
penyisihan cadangan yang tinggi juga. Hal ini akan berdampak pada terkikisnya
modal yang dimiliki oleh bank.
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Bank perlu berhati-hati serta lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan
mengingat tingginya Non Performance Financing (NPF) menunjukkan potensi
tidak tertagih semakin besar. Semakin tinggi tingkat Non Performance Financing
(NPF) yang dimiliki, maka semakin tinggi pula premi resiko atau risk premium
yang harus dibentuk. Cadangan kerugian yang dibentuk oleh bank merupakan
salah satu komponen penentuan laba perusahaan. Jika tingkat perolehan laba
perusahaan semakin tinggi, maka bank lebih mudah menyalurkan pembiayaan
dengan tingkat bagi hasil yang rendah. Semakin rendah tingkat bagi hasil atas
penyaluran pembiayaan yang diberikan, semakin tinggi pula minat masyarakat
untuk mengambil atau memanfaatkan pembiayaan tersebut.

Perumusan Masalah
Untuk melakukan penetrasi pasar di sektor retail, khususnya melalui segmen
Bisnis Banking, ternyata pertumbuhan pembiayaan berbanding lurus dengan
pemburukan kualitas aktiva pada segmen tersebut. Hal ini berakibat pada
tingginya Non Performance Financing (NPF), meningkatnya jumlah Penyisihan
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) serta terkikisnya modal perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian yang dilakukan terkait dengan
persoalan yang dihadapi PT Bank Syariah X dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor internal apa saja yang mempengaruhi Non Performance
Financing (NPF) segmen Bisnis Banking ?
2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi Non Performance
Financing (NPF) segmen Bisnis Banking ?
3. Strategi apa yang dapat diterapkan dalam rangka mengendalikan Non
Performance Financing (NPF) segmen Bisnis Banking?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian ini adalah:
1. Mengidentifikasikan faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadapNon
Performance Financing (NPF) segmen Bisnis Banking.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadapNon
Performance Financing (NPF) segmen Bisnis Banking.
3. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam rangka mengendalikan Non
Performance Financing (NPF) segmen Bisnis Banking.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi,
lembaga keuangan/perbankan, pihak perusahaan, dan khususnya penulis sendiri.
Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih serta
menambah kepustakaan mengenai konsep pembiayaan bermasalah.Sedangkan
bagi lembaga keuangan atau industri perbankan dapat memberikan manfaat bagi
para praktisi perbankan dalam mengambil kebijakan atau strategi yang dapat
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diterapkan dalam rangka mengendalikan Non Performance Financing (NPF)
khususnya segmen Bisnis Banking. Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini
nantinya akan menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sumber informasi serta
pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya yang relevan.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian ini adalah Non Performance
Financing (NPF) khususnya segmen Bisnis Banking. Fokus penelitian adalah
perumusan strategi yang dapat diterapkan dalam rangka mengendalikan Non
Performance Financing (NPF) khususnya segmen Bisnis Banking. Lingkup
kajian yang akan dianalisis adalah perumusan faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap Non Performance Financing (NPF) menggunakan pendekatan Error
Correction Model (ECM) dan perumusan strategi menggunakan pendekatan
SWOT dan QSPM. Implementasi hasil penelitian diserahkan sepenuhnya kepada
pihak manajemen PT. Bank Syariah X.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh
perbankan. Kegiatan menyalurkan pembiayaan merupakan kegiatan yang
dilakukan dalam rangka memperoleh sumber pendapatan utama serta dalam
rangka menunjang kelangsungan hidup usaha bank. Dalam rangka melakukan
penyaluran pembiayaan tidak bisa dilakukan secara sembarangan namun harus
memperhatikan norma-norma dan aturan-aturan sehingga tidak menimbulkan
masalah serta mengakibatkan usaha bank berhenti.
Dalam Muhamad (2002) dijelaskan bahwa “pembiayaan secara luas berarti
financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun
dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk
mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank
syariah kepada nasabah”.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah pasal 1 dijelaskan bahwa pembiayaan adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik.
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana
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