
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam telah dilakukan 

sejak tahun 1980-an. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah 

diwujudkan diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat 

tumbuh mengesankan. Lembaga serupa koperasi juga dibentuk yakni Koperasi 

Ridho Gusti di Jakarta, namun prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam 

di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 

tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan 

Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih 

mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid 

Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk 

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam Indonesia (Antonio 2001).  

Bank syariah pertama Indonesia didirikan tahun 1991 dan mulai beroperasi 

pada tahun 1992 dengan landasan hukum Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan 

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip 

bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah. Perkembangan perbankan 

syariah tercermin dari perkembangan aset dan jumlah perbankan syariah yang ada 

di Indonesia seperti yang disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 1. 

 

Tabel 1 Jumlah jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah 

Jenis BUS UUS BPRS 

Jumlah Bank  14 20 165 

Jumlah Kantor 1.886 360 470 

Jumlah Tenaga Kerja 49.410 5.042 4.872 

Sumber : OJK (2019) 

 

Tabel 1 menunjukkan jumlah bank yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah 

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Selain itu, terdapat juga jumlah kantor serta jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh 

masing-masing perbankan syariah tersebut. Mayoritas tenaga kerja perbankan 

syariah bekerja pada BUS.  Sedangkan tenaga kerja UUS dan BPRS memiliki 

selisih 170 pekerja. 

 
Sumber: OJK (2019) 

Gambar 1  Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia 

(Miliar Rupiah) 
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Gambar 1 menunjukkan pertumbuhan aset perbankan syariah dari tahun 2016 

sampai 2018. Masing-masing bank umum syariah dan unit usaha syariah memiliki 

aset yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. 

Adnan dan Purwoko (2013) menyatakan bahwa perbankan syariah adalah 

suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam. Usaha pembentukan sistem ini 

didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam 

dengan bunga atau yang disebut dengan riba. Perbankan syariah memberikan 

layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga 

dilarang dalam semua bentuk transaksi. Pelarangan ini salah satu yang 

membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. 

Menurut Christiano et al. (2014) bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan 

dana kepada masyarakat, dan melakukan jasa-jasa lain di bidang perbankan atau 

dengan kata lain bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan (financial intermediary), yaitu perantara antara pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Auliani dan 

Syaichu (2016) menyatakan fungsi intermediasi ini dilakukan untuk mendorong 

perekonomian dari segi penyaluran dana sebagai upaya untuk mensejahterakan 

rakyat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki kedudukan berada 

di tengah masyarakat yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Untuk itu, bank 

harus selalu meningkatkan pelayanannya agar mendapat kepercayaan dari 

masyarakat sehingga sumber dana dari masyarakat dapat ditarik dengan mudah. 

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sangat penting untuk 

memberikan maslahat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, agama Islam 

merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Peran pembiayaan penting dalam 

mendukung perusahaan kecil. Pembiayaan mikro secara konsisten diberikan kepada 

usaha produktif milik perorangan/badan usaha perorangan yang memiliki usaha 

mikro atau kecil. Dalam penyaluran pembiayaan perbankan syariah akan 

menghadapi risiko pembiayaan yaitu risiko yang timbul karena nasabah tidak dapat 

melunasi kewajibannya kepada bank. Risiko pembiayaan dapat diukur dari non 

performing financing (NPF). Tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 
Sumber: OJK (2019) 

Gambar 2  Tingkat Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah 
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Tingkat NPF perbankan syariah di Indonesia pada tiga tahun terakhir 

memiliki pergerakan menurun. Artinya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS) dapat mengendalikan risiko dengan cukup baik.  

Salah satu mitigasi yang dilakukan untuk menurunkan risiko pembiayaan 

adalah dengan menggunakan credit scoring sebelum pembiayaan diberikan. Credit 

scoring ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan calon nasabah akan 

memberikan risiko yang low, medium atau high kepada bank selama masa 

pembiayaan. 

Bank Syariah X sebagai Bank Syariah terbesar keempat di Indonesia dari segi 

aset, memiliki produk yang pro kepada usaha mikro yang disebut dengan 

pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro merupakan salah satu pilar pertumbuhan 

bisnis Bank Syariah X. Perseroan memilih fokus ke segmen ini dengan asumsi 

bahwa kelompok pembiayaan tersebut yang paling butuh sokongan pendanaan. 

Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha, tetapi minim 

dalam hal penguatan permodalan oleh bank lantaran manajemen usahanya lemah. 

Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang 

UMKM. Dengan adanya peraturan yang menjadi payung hukum, gerak UMKM 

menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada 

lembaga keuangan pun mulai bisa teratasi karena di dalam peraturan tersebut 

tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan 

lembaga jasa keuangan non bank. 

Bank Syariah X berupaya untuk meningkatkan cakupan pembiayaan segmen 

mikro, sejalan dengan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perbankan 

syariah lebih giat menyalurkan pembiayaan kepada segmen mikro. OJK mendorong 

perbankan untuk lebih mengarah kepada para pelaku UMKM yang ada di daerah-

daerah. 

Menurut Jasuni (2018) UMKM yang memiliki banyak peran penting sudah 

selayaknya untuk dikembangkan dan diberdayakan. Strategi dan dukungan dari 

para stakeholder sangat diperlukan untuk mengembangkan UMKM. Dukungan 

tersebut diharapkan datang dari lembaga keuangan, asosiasi pengusaha, perguruan 

tinggi, dinas/instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. 

Dukungan dapat diberikan dalam berbagai bentuk pelatihan keterampilan, adanya 

forum diskusi, adanya asosiasi pengusaha UMKM, pengurusan ijin usaha yang 

mudah, bantuan pemasaran produk oleh pemerintah, pengenalan terhadap teknologi 

dan akses terhadap bantuan dana yang mudah. Dengan adanya dukungan dari 

berbagai pihak, diharapkan UMKM dapat bersaing di pasar bebas. 

Keunggulan sektor UMKM menurut Maryati (2014) menjadi kekuatan bagi 

UMKM dalam mempertahankan usahanya pada saat perekonomian nasional 

dilanda krisis. Minimnya ketergantungan UMKM terhadap hutang pada pihak asing 

dan bahan baku impor, membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki kepercayaan 

diri yang cukup besar dalam membiayai dan mengelola usahanya sendiri tanpa 

melibatkan campur tangan pihak asing. Menurut Cheng dan Degryse (2010) 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor 

keuangan, baik perbankan maupun non bank. Pembangunan sektor perbankan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

pelayanan perbankan seperti pemberian pembiayaan bisa meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Soekarni (2014) dalam perekonomian yang sedang 
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berkembang, masyarakat selalu membutuhkan modal finansial untuk membuka 

usaha baru dan memperluas bisnis yang sudah berjalan. Para pelaku usaha biasanya 

memperoleh modal finansial dari bank. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap 

perbankan relatif lebih mudah dan jaringan kantornya lebih luas di berbagai daerah 

mulai dari kota sampai desa. Lembaga keuangan non bank seperti pasar modal, 

modal ventura, koperasi, asuransi, perusahaan dana pensiun dan pegadaian memang 

semakin berkembang. Namun demikian peran bank masih cukup dominan dalam 

memasok kebutuhan dana bagi berbagai lapisan masyarakat, terutama dunia usaha. 

Potensi UMKM sangat besar menjadikan sektor UMKM perlu dikembangkan 

secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun menurut 

Wulandari (2016) UMKM cenderung lebih sulit dalam memperoleh pembiayaan 

dibandingkan dengan perusahaan besar, terutama pembiayaan dari bank. 

Pembiayaan bank untuk UMKM menghadapi kendala karena kurangnya informasi 

yang dapat dipercaya dan akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan 

kecil, terutama perusahaan yang baru berdiri dengan agunan yang tidak mencukupi, 

atau perusahaan yang menunjukkan laba yang tinggi tetapi dengan risiko kerugian 

yang tinggi.  

Penelitian ini mengkaji bagaimana karakteristik nasabah pembiayaan mikro 

berdasarkan kualitas pembiayaan, kemudian variabel apa saja yang berpengaruh 

terhadap kualitas pembiayaan dan bagaimana bentuk model credit scoring yang 

sesuai serta mengevaluasi kebaikan model. Penggunaan credit scoring yang baru 

diharapkan dapat menjawab kebutuhan bank dalam penanganan nasabah yang tepat 

sasaran dalam mengurangi risiko pembiayaan. 

 

 

Perumusan Masalah 

Bank Syariah X sebagai salah satu entitas bisnis keuangan yang mempunyai 

fungsi intermediasi, dihadapkan dengan berbagai risiko. Salah satu risiko yang 

dihadapi bank syariah atas penyaluran pembiayaan yaitu pembiayaan non lancar 

mulai dari kurang lancar hingga macet yang dialami oleh nasabah atau disebut 

dengan Non Performing Financing (NPF) (Djamil 2012). Hal ini juga sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Haq (2015) bahwa penyaluran pembiayaan yang 

dilakukan bank syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan 

macet atau yang biasa disebut pembiayaan bermasalah. Karena pada praktiknya, 

tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. 

Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami 

ketidaklancaran. Hal ini juga akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Oleh karena 

itu, pihak perbankan syariah diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara 

pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada 

masyarakat.  

Menurut Hadiyati dan Baskara (2013) NPF secara luas dapat didefinisikan 

sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat 

dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan 

pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. 

Sumber kerugian bagi Bank Syariah X dalam kaitannya dengan risiko gagal 

bayar adalah pembiayaan yang mengalami macet. Adapun data NPF pembiayaan 

mikro yang dimiliki oleh Bank Syariah X disajikan pada Gambar 3. 
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Sumber: Bank Syariah X 

Gambar 3  Tingkat Non Performing Financing (NPF) pembiayaan mikro 

di Bank Syariah X 

 

Berdasarkan Gambar 3 tingkat NPF yang dimiliki oleh Bank Syariah X cukup 

tinggi karena berada di atas standar kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yaitu 5% dan cenderung mengalami peningkatan. Penyebab terjadinya 

peningkatan persentase NPF adalah berhubungan erat dengan meningkatnya 

persentase pembiayaan macet produk pembiayaan mikro di Bank Syariah X. 

Pembiayaan bermasalah pada perbankan merupakan total kualitas pembiayan 

dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat NPF dapat diperoleh 

dari perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. 

Menurut Rindhatmono (2005) apabila suatu bank kondisi NPF adalah tinggi 

maka akan memperbesar biaya bank, baik biaya pencadangan aktiva produktif 

maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.  

Selain itu menurut Aryani et al. (2016) semakin rendah NPF, semakin rendah 

tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi berarti semakin baik kondisi bank 

tersebut. Sebaliknya, tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang 

rendah karena hal ini mengindikasikan banyak terjadi pembiayaan bermasalah 

dalam kegiatan operasional bank. 

Bank syariah harus mampu mengelola risiko pembiayaan akibat potensi 

kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Oleh 

karena itu, bank syariah dapat mengelola risiko pembiayaan dalam portofolio 

pembiayaan terkait dengan kemungkinan default, penurunan kualitas, dan 

konsentrasi. 

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank syariah pada awal pembiayaan 

adalah dengan menerapkan credit scoring yang digunakan untuk menjaring calon 

nasabah yang layak untuk diberikan pembiayaan. Andhayani (2009) menyatakan 

kemampuan credit scoring sebagai alat bantu dalam melakukan analisis kelayakaan 

pembiayaan berguna sebagai langkah awal dalam memitigasi terjadinya kegagalan 

pemenuhan kewajiban oleh nasabah. Credit scoring secara luas digunakan di dalam 

manajemen risiko pembiayaan untuk meramalkan rintangan bahwa nasabah akan 

membayar kembali pembiayaan. Credit scoring menilai risiko dalam memberi 

pembiayaan pada nasabah tertentu. Tujuan dari credit scoring adalah memprediksi 
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risiko bukan menjelaskan risiko. Point pentingnya adalah credit scoring merupakan 

prediction of risk dan bukan merupakan hal yang penting bahwa model prediksi 

tersebut juga menjelaskan mengapa beberapa nasabah default atau lainnya tidak. 

Namun credit scoring perlu di review secara berkala untuk melihat tingkat akurasi 

serta melihat faktor-faktor yang kurang signifikan. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik nasabah pembiayaan mikro berdasarkan kualitas 

pembiayaan? 

2. Variabel apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan dan 

bagaimana bentuk model credit scoring yang sesuai? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan latarabelakang dan perumusan masalah yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi karakteristik nasabah pembiayaan mikro berdasarkan 

kualitas pembiayaan. 

2. Menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan, 

menyusun serta mengevaluasi model credit scoring untuk pembiayaan 

mikro. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Secara 

lebih detail kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

manajemen Bank Syariah X tentang bagaimana mitigasi risiko pembiayaan 

sehingga dapat menurunkan non performing financing. 

2. Bagi penulis sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang di dapat 

selama perkuliahan dan menambah wawasan mengenai manajemen risiko 

perbankan syariah. 

3. Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat berkontribusi untuk 

pengembangan ilmu, menambah wawasan literature dan referensi 

penelitian yang akan datang dalam bidang manajemen risiko perbankan 

syariah. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada credit scoring pada 

pembiayaan mikro di bank syariah X. Periode data yang akan digunakan adalah 

Januari 2016 hingga Desember 2018 yang berjumlah 10.247. Data tersebut 

merupakan data populasi pembiayaan mikro Bank Syariah X untuk seluruh cabang 

di Indonesia. 

 

 




