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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja  

a. Definisi Kinerja  

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang 

memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang 

lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana 

proses pekerjaan berlangsung.1 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi 

baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit 

oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih 

tegas Amstrong dan Baron mengatakan kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis 

organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan 

skema strategis (strategic planning) suatu organisasi.2 

                                                             
1 Wibowo, Manajemen Kinerja Edisi Ketiga, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7. 
2 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus, (Bandung: C V Alfabeta, 2014), 

hlm. 127-128. 
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Adapun kinerja merupakan performance atau unjuk kerja. 

Kinerja dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan 

kerja atau hasil unjuk kerja. August W. Smith menyatakan bahwa: 

“Performance is output derives from processes, human otherwise,” 

Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. 

Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah: 

“Succesfully role achievement”, sukses berprestasi peran yang 

diperoleh seseorang dari perbuatannya.3  

Berdasarkan hal tersebut, maka kinerja merupakan hasil 

yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku, dalam kurun 

waktu tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan 

tindakannya. 

b. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan 

kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun 

manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. Dan 

menurut Robert L. Mathis dan John “Penilaian kinerja merupakan 

proses mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan 

pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, dan 

kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut”. Penilaian yang 

dilakukan tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang 

                                                             
3 Donni Juni Priansa dan Suwatno, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.196. 
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berarti dalam menilaian kinerja yang dilakukan dan selanjutnya 

dapat dilakukan perbaikan, atau yang biasa disebut perbaikan yang 

berkelanjutan.4 

Menurut Vethzal Rivai, penilaian kinerja mengacu pada 

suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan 

dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian kinerja adalah 

merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. 

Di dalam dunia pekerjaan yang berkompetensi dalam tataran global, 

maka karyawan memerlukan kinerja yang tinggi. Pada saat yang 

bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja 

mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan 

datang.5 

Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja menurut 

Milkovich ialah untuk mengenali kekuatan dan kelemahan 

karyawan, sehingga proses umpan balik sebagai motivator dapat 

berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan karyawan dalam 

bekerja dan penentuan alokasi reward yang tepat sesuai dengan 

prestasi kerja masing-masing karyawan. Umpan balik bagi 

karyawan merupakan informasi untuk mendapatkan bimbingan dan 

                                                             
4 Irham Fahmi, Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus..., hlm. 127-128. 
5 Donni Juni Priansa dan Suwatno, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis..., hlm. 

196. 
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pembinaan agar terbentuk tingkat kemampuan kerja dan usaha kerja 

karyawan.6 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Robet L. Mathis dan John H. Jackson faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu : 1) 

Kemampuan; 2) Motivasi; 3) Dukungan yang diterima; 4) 

Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan; 5) Hubungan mereka 

dengan organisasi.7 6) Kompensasi; 7) Sistem atau Prosedur; 8) 

Pemimpin dan Kepemimpinan; 9) Budaya perusahaan dan 

lingkungan; 10) Komunikasi; 11) Pengakuan; 12) Kompetensi.8 

Menurut Gibson, ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja, yaitu:9 

1) Faktor individu : keterampilan, latar belakang keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. 

2) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, dan 

kepuasan kerja. 

3) Faktor organisasi : struktur organisasi, sistem penghargaan 

(reward system), dan desain pekerjaan. 

                                                             
6 Donni Juni Priansa dan Suwatno, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis..., hlm.196 
7 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung: Pustaka Media; 2010), hlm. 189. 
8 Emron Edison dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan perubahan dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawai da organisasi, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 205. 
9 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi..., hlm. 190. 
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d. Pengukuran kinerja 

Untuk mengetahui kinerja yang objektif, dibutuhkan 

pengukuran kinerja dengan metode yang objektif. Penilaian kinerja 

yang menggunakan alat ukur yang tidak objektif, akan 

menghasilkan data yang tidak dapat menunjukan hasil yang 

sesungguhnya, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan hasil 

pengukuran ditingkat pegawai maupun pimpinan organisasi. Oleh 

karena itu, metode penilaian kinerja menjadi penting diperhatikan, 

mengingat bagus tidaknya penilaian kinerja yang dilakukan akan 

dipengaruhi oleh tepat tidaknya metode penilaian yang dipilih dan 

diimplementasikan. 

Penilaian atau dalam berbagai kepustakaan lazim disebut 

evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian 

pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit 

kerja dalam suatu organisasi atau organisasi sesuai dengan standar 

kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.10 

Manajemen harus melakukan penilaian kinerja sekalipun 

aktivitas ini merupakan proses yang tidak menyenangkan dan 

memakan waktu. Terdapat beberapa tujuan penting dari program 

penilaian kinerja yang tidak dapat dicapai oleh metode yang lain. 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang 

                                                             
10 Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, Manajemen Kinerja Pengelolaan, pengukuran dan 

Impilkasi Kinerja, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 24. 
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akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja karyawan. Semakin 

akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh system penilaian 

kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi.11 

Kendatipun semua organisasi sama-sama memiliki tujuan 

utama mendasar tersebut untuk system penilaian kinerja mereka, 

terdapat variasi yang sangat besar dalam penggunaan khusus yang 

dibuat organisasi ata informasi yang dihasilkan oleh system 

penilaian mereka. Tujuan-tujuan khusus tersebut dapat digolongkan 

kepada dua bagian besar: (1) evaluasi (evaluation), dan (2) 

pengembangan (development). Kedua tujuan tersebut tidaklah saling 

terpisah, tetapi memnag secara tidak langsung berbeda dari segi 

orientasi waktu, metode-metode, dan peran atasan dan bawahan. 

Penilaian untuk kedua tujuan tersebut haruslah dilaksanakan dengan 

konteks program konseling, perencanaan karier, penentuan tujuan, 

dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan. 

Dengan mengombinasikan baik aspek evaluasi maupun 

aspek pengembangannya, penilaian kinerja haruslah (1) 

menyediakan basis bagi keputusan-keputusan personalia, termasuk 

promosi, transfer, demosi, atau pemberhentian, dan (2) 

meningkatkan pendayaguanaan sumber daya manusia melalui 

                                                             
11 Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, Manajemen Kinerja Pengelolaan, pengukuran dan 

Impilkasi Kinerja..., hlm. 25. 
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penempatan pekerjaan yang lebih dan spesifikasi kebutuhan-

kebutuhan pelatihan.12 

e. Evalusi kinerja  

Teknik paling tua yang digunakan oleh pimpinan organisasi 

untuk meningkatkan kinerja adalah melalui evaluasi pekerjaan 

untuk dapat megetahui motivasi pegawai dalan bekerja, 

mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan 

kemampuan di masa mendatang, dipengaruhi oleh umpan balik 

mengenai kinerja masa lalu dan penngembangan. 

Evaluasi kinerja adalah proses di mana organisasi melakuan 

evaluasi pekerjaan pegawai secara individu. Dalam evaluasi kinerja 

dinilai kontribusi pegawai kepada organisasi selama periode waktu 

tertentu. Umpan balik kinerja (performance feedback) 

memungkinkan pegawai mengetahui seberapa baik mereka bekerja 

jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. Apabila 

evaluasi kinerja dilakukan secara benar, para pegawai, penyelia-

penyelia, departemen sumber daya manusia, akan memotivasi 

pegawai untuk dapat bekerja lebih termotivasi.13 

 

                                                             
12 Lijan Poltak Sinambela dan Sarton Sinambela, Manajemen Kinerja Pengelolaan, pengukuran dan 

Impilkasi Kinerja..., hlm. 26. 
13 Suwatno dan Donni Juni Priansa, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan  bisnis, 

(Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 145. 
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2.  Marketing Lending  

a. Pengetian Marketing (Pemasaran) 

Menurut American Marketing Association, pemasaran 

diartikan sebagai hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung 

berkaitan dengan mengalirnya barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen. 14 

Pengertian lain yaitu pemasaran ialah usaha untuk 

menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat kepada 

orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang 

tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat.  Pengertian atau 

definisi ini memberikan suatu gagasan kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh para tenaga pemasaran. Akan tetapi, pengertian ini 

ternyata gagal menentukan kegiatan pemasaran secara luas, yang 

mencakup tidak hanya barang dan jasa yang terbatas. Oleh karena 

itu, terdapat pengetian lain yang lebih luas tentang pemasaran, yaitu 

sebagai usaha untuk menciptakan dan menyerahkan suatu standar 

kehidupan.15 

b. Pengertian Marketing Lending 

Marketing Lending merupakan salah satu bagian dari fungsi 

pekerjaan di dalam dunia perbankan. Tak hanya di dalam dunia 

                                                             
14 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3. 
15 Ibid, hlm. 5. 
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perbankan saja, di BMT pun Marketing Lending merupakan salah 

satu bagian dari fungsi pekerjaan. 

Marketing Lending berasal dari dua kata, yaitu Marketing 

dan Lending. Marketing merupakan proses atau kegiatan untuk 

mempromosikan barang atau jasa atau produk dalam segi 

perbankan, dan Lending adalah kegiatan menyalurkan dana atau bisa 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual dana ke masyarakat. 

Didalam dunia perbankan fungsi jabatan Marketing Lending 

juga sering disebut dengan Lending Officer. Sebagian besar waktu 

kerjanya dihabiskan dilapangan, atau sangat jarang sekali ditemui 

atau berada di dalam kantor. Seorang Marketing Lending 

menghabiskan jam kerjanya melalui kegiatan presentasi kepada 

calon anggota pembiayaan, baik pembiayaan mikro maupun 

pembiayaan non-mikro. Oleh karena itu, seorang Marketing 

Lending harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.16 

Sebagai Marketing Lending, beberapa kriteria yang harus 

dimiliki diantaranya yaitu: 

1) Seorang Marketing Lending dituntut untuk memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menyebarkan 

informasi terkait produk-produk perbankan. 

                                                             
16 Agus Siswoyo, Analisis Job Deskripsi Marketing Pembiayaa di PT Bank BRI KCP Wahid 

Hasyim Jombang, 

http://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_

BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang, diakses pada 28 Oktober 2019. 

http://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang
http://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang
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2) Memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan 

anggota maupun calon anggota. 

3) Memiliki keahlian dalam menganalisa calon anggota 

pembiayaaan usaha. 

4) Memiliki interpersonal skill yang baik. 

5) Mampu untuk menjalin atau memperluas jaringan atau 

networking, dan berorientasi pada target yang ditetapkan. 

c. Fungsi Marketing Lending 

Adapun fungsi yang lebih jelas dar Marketing Lending yaitu sebagai 

berikut: 

1) Untuk mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai 

kekurangan dana agar mau mengambil produk pembiayaan yang 

ditawarkan oleh lembaga keuangan. Produk lembaga keuangan 

yang dimaksud dapat bersifat pembiayaan konsumtif dan 

pembiayaan produktif. 

2) Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk 

lembaga keuangan, dan memperluas jaringan atau relasi antar 

lembaga keuangan atau dengan dunia diluar lembaga keuangan 

itu sendiri. 

d. Tugas Marketing Lending 

Tugas Marketing Lending yaitu: 

1) Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan bidang 

usaha Lending (penyaluran dana) baik secara periode bulanan 



19 
 

 
 

maupun tahunan yang sudah ditetapkan managemen. Marketing 

Lending diberikan target dari suatu lembaga keuangan yang 

mempekerjakannya untuk dapat menyalurkan dana kepada 

anggota. Dana dapat disalurkan melalui akad murabahah, Bai’ 

Bitsaman Ajil, mudharabah dan lain-lain 

2) Menjual produk pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan 

kepada new customer maupun existing customer. Seorang 

Marketing Lending biasanya menawarkan produknya dengan 

beberapa daya tarik untuk para anggotanya, diantaranya dapat 

berupa bagi hasil yang rendah/kecil dan proses yang mudah dan 

tidak berbelit. 

3) Mengelola hubungan baik dengan anggota agar anggota menjadi 

loyal dengan cara memenuhi kebutuhan anggota terkait 

pembiayaan perbankan. 

4) Mengisi catatan harian marketing atau daily sales activity report 

(DSAR). Lembar DSAR harus diisi setiap hari oleh petugas 

marketing funding untuk mengetahui perkembangan hasil 

kerjanya. 

5) Menjaga nama baik perusahaan lembaga keuangan tempat ia 

bekerja melalui cara berbicara yang sopan, berpakaian yang rapi 
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dan sesuai norma, maupun bertingkah laku yang mencerminkan 

seorang muslim.17 

3.  Pembiayaan bermasalah 

a. Pengertian pembiayaan 

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan.18 

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia 

No.10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 poin ke 10 menjelaskan 

bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuaan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam anatara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu terentu 

dengan pemberian bunga.19 

Sedangkan dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah pasal 1 poin 25 menjelaskan bahwa Pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau 

kesempatan antara bank syariah dan/ UUS dengan pihak lain yang 

                                                             
17 Agus Siswayo, Analisis Job Deskripsi Marketing Pembiayaan, 

https://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_

BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang, di akses pada 28 Oktober 2019. 
18 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Edisi Kedua. (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2008), hlm. 41. 
19 Undang-Undang N0.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

https://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang
https://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_PT_Bank_BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang
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mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil.20 

b. Pengertian pembiayaan bermasalah 

Perkembangan pemberian pembiayaan yang paling tidak 

menggembirakan bagi pihak lembaga keuangan adalah apabila 

pembiayaan yang diberikan ternyata menjadi pembiayaan 

bermasalah, hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak 

debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran 

(cicilan) yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian 

pembiayaan.21 

Tidak seluruh nasabah yang diberikan pembiayaan oleh 

lembaga keuangan dapat mengembalikannya dengan tepat waktu 

sesuai dengan perjanjian. Pada kenyataannya selalu ada anggota 

yang tidak dapat mengembalikan pembiayaannya kepada pihak 

lembaga keuangan yang telah meminjamkannya. Akibat anggota 

telat dalam membayar pinjaman dan utangnya tidak terbayar lunas, 

maka menjadikan perjalanan pembiayaan terhenti dan bermasalah. 

Ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah, yaitu 

sebagai berikut : 

                                                             
20 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
21 Lukman Denda Wijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.  81-82. 
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1. Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau 

memenuhi target yang diinginkan lembaga keuangan. 

2. Pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko 

dikemudian hari bagi lembaga keuangan dalam arti luas. 

3. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan 

macet serta golongan kurang lancer yang berpotensi 

menunggak.22 

Lebih jelasnya, pembiayaan bermasalah adalah suatu 

keadaan dimana seorang anggota tidak mampu membayar lunas 

pembiayaan pada lembaga keuangan tepat pada waktunya.23 

Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, 

tetapi datang secara perlahan-lahan dengan memberikan tanda-tanda 

penyimpangan (signal of deviation) lebih dulu kepada lembaga 

keuangan, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa anggota 

atau bidang usahanya.24 

c. Sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah 

Dalam penyaluran pembiayaan tidak selamanya pembiayaan 

yang diberikan lembaga kepada anggota akan berjalan lancar sesuai 

dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Kondisi 

lingkungan eksternal dan internal (dari sisi anggota dan sisi lembaga 

                                                             
22 Ikatan Bankir Indonesia, Bisnis Kredit Perbankan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 

hlm. 91. 
23 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta: Djambatan, 

1996), hlm. 131. 
24 Moh. Tjoekam, Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep, Teknik dan Kasus, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1999), hlm. 264. 
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keuangan), dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban anggota 

kepada lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang telah 

disalurkan kepada anggota berpotensi atau menyebabkan kegagalan. 

Kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan 

dalam pemberian pembiayaan, antara lain sebagai berikut: 

1) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan peraturan yang 

mempengaruhi segmen atau bidang usaha anggota. Perubahan 

tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh 

pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha 

adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel 

dalam mengelola usahanya. 

2) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan 

perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek 

usaha anggota atau menyebabkan usaha anggota sulit untuk 

tumbuh sesuai dengan target bisnisnya. 

3) Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang 

mempengaruhi usaha anggota. 

Terkait dengan kondisi internal, kegagalan anggota dalam 

memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan yang 

menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah, dapat dilihat dari 

dua sisi (dari sisi anggota dan dari sisi lembaga), yaitu sebagai 

berikut: 
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1) Dari sisi anggota 

a) Sikap kooperatif anggota menurun dan adanya itikad yang 

kurang baik dari anggota atau manajemen perusahaan . 

b) pembiayaan yang diterima tidak digunakan untuk tujuan 

yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan 

lembaga keuangan. 

c) Strategi usaha tidak tepat. 

d) Konflik di dalam manajemen, organisasi dan kepegawaian 

(untuk anggota yang merupakan badan usaha) yang 

berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan. 

2) Dari sisi lembaga keuangan 

a) Analisis pembiayaan yang kurang memadai dari lembaga 

keuangan sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam 

penilaian risiko dan mitigasinya, serta timbulnya over 

financing  (pembiayaan yang diberikan lebih besar dari 

kebutuhan anggota). 

b) Pemantauan terhadap fasilitas pembiayaan yang telah 

diberikan kepada anggota kurang memadai (lemah).  

c) Adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan lembaga 

keuangan terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada 

anggota. 
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d) Penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek /fisik 

agunan maupun pengikatannya.25 

d. Penyelamatan pembiayaan bermasalah 

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas usaha, Bank 

Syariah dan UUS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain 

dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola 

risiko kredit dari aktivitas pembiayaan (credit risk) serta 

meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk 

meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan 

bermasalah, Bank Syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi 

pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan 

kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang 

baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.26 

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) 

adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan 

terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga 

keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan 

lembaga keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan 

                                                             
25 Ikatan Bankir Indonesia. Bisnis Kredit Perbankan. ( Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 

2015). hlm. 92-94. 
26 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

hlm. 218. 
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kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan 

penataan kembali (restructuring).27  

1) Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, tidak 

termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh 

tempo, serta bukan disebabkan anggota mengalami penurunan 

kemampuan membayar. 

2) Persyaratan kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian 

atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa 

pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada bank, 

antara lain meliputi: 

a) Perubahan jadwal pembayaran 

b) Perubahan jumlah angsuran 

c) Perubahan jangka waktu 

d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah 

e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan 

mudharabah atau musyarakah 

                                                             
27 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), 

hlm. 447. 
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f) Pemberian potongan 

3) Penataan kembali 

Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS 

b) Konversi akad pembiayaan 

c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah 

Berjangka Waktu Menengah 

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara 

pada perusahaan anggota yang dapat disertai dengan 

restructuring atau reconditioning.28 

e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

Penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah adalah 

upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur 

dengan ketegori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah 

memenuhi syarat pelunasan. 

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: 

1) Barang-barang yang digunakan kepada bank dan telah diikat 

secara sempurna, seperti Hak Tanggungan, Hipotek, Fudisia, 

atau Gadai. 

                                                             
28 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., hlm.  448-449. 
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2) Jaminan perorangan (borgtocht), baik dari orang perorangan 

(personal guarantee), maupun dari badan hukum (company 

guarantee). 

3) Seluruh harta kekayaan nasabah penerima fasilitas dan pemberi 

jaminan termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank 

sendiri (kalau ada). 

4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang 

nasabah penerima fasilitas. 

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan 

pengalaman praktik, lazimnya penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dapat ditempuh berupa langkah-langkah berikut: 

1) Penyelesaian oleh bank sendiri 

2) Penyelesaian oleh debt collector 

3) Penyelesaian melalui kantor lelang 

4) Penyelesaian melalui kantor lelang 

5) Penyelesaian melalui badan peradilan 

6) Penyelesaian melalui badan arbitrase 

7) Penyelesaian melalui PUPN cq. Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara 

8) Penyelesaian melalui kejaksaan.29 

                                                             
29 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., hlm. 464-467. 



29 
 

 
 

4. Akad Bai’ Bitsaman Ajil 

a. Pengertian akad 

Kata al-‘aqdu merupakan bentuk jamak (masdar) dari 

‘aqada, ya’qidu, ‘aqdan, yang berarti menyimpul, membuhul, 

mengikat, atau mengikat janji. Secara bahasa, akad adalah ikatan 

antara dua hal, baik ikatan secara nyata, maupun ikatan secara 

maknawi, dari satu segi maupun dua segi. 

Menurut istilah para ahli hukum islam, aqad diartikan 

sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak 

syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hokum pada 

objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya no. 45/DSN-

MUI/II/2005 tersebut diatas, mengartikan akad sebagai transaksi 

atau perjanjian syar’i yang menimbulkan hak dan kewajiban. 

Dari pengertian menurut akad tersebut diatas, dapat 

disimpulkan bahwa akad merupakan kesepakatan para pihak untuk 

mengikat diri tentang suatu perbuatan hokum tertentu yang akan 

dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.30 

b. Pengertian Bai’ Bitsaman Ajil 

Bai’ Bithaman Ajil (BBA) berasal dari kata bai’ (jual-beli 

atau sale), bithaman (harga atau price), dan ajil (cicilan atau 

differement). BBA adalah jual-beli barang dengan pembayaran 

harga yang dicicil, yaitu lawan dari jual-beli tunai. Secara teknis, 

                                                             
30 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., hlm. 129-130. 
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fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan 

menjual. Asset yang diinginkan untuk dibeli oleh nasabah, misalnya 

dibeli oleh bank, dan kemudian asset tersebut dijual oleh bank 

kepada nasabah yang memesan asset itu dilakukan dengan harga 

yang disepakati di muka setelah bank dan nasabah menentukan 

jangka waktu cicilan harga tersebut oleh nasabah dan cara cicilan 

tersebut dilakukan. Harga jual bank kepada nasabah terdiri atas 

harga yang sesungguhnya (actual cost of the asset) ditambah profit 

margin dari bank. Keuntungan yang diperoleh bank adalah sah 

menurut syariah karena transaksi tersebut didasarkan pada suatu 

kontrak pinjaman (a loan contract). Cicilan bulanan ditentukan 

berdasarkan harga jual (selling price), jangka waktu pembayaran 

kembali (repaymend periode), dan presentase keuntungan dari 

pembiayaan tersebut (percentage margin of financing). 

Keunikan dari fasilitas BBA adalah harga jual (selling price) 

itu sendiri yang harus tetap dan tidak berubah selama jangka waktu 

pelunasan. Apabila terjadi perubahan atas harga tersebut, maka 

kontrak jual-beli tersebut batal demi hukum (null and vold). Oleh 

karena itu, bank harus memastikan bahwa harga jual barang tersebut 

tidak boleh diubah sampai akhir masa kontraknya sekalipun biaya 

perolehan dana (cost of funds) telah berubah. Apabila bank 

konvensinal dapat menaikkan keuntungan dengan cara mengubah 

tingkat suku bunga kredit, tidak demikian halnya dengan bank islam 
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yang memberikan fasilitas dalam bentuk BBA. Alasannya karena 

perubahan tingkat keuntungan akan mengakibatkan diubahnya 

harga jual yang lebih lanjut akan berakibat akad BBA menjadi batal 

demi hukum. Tegasnya, pada BBA hanya ada satu harga yang tidak 

berubah untuk satu transaksi jual-beli dan selama jangka waktu 

cicilan harga oleh nasabah berlangsung.31 

Di Malaysia, BBA dikenal pula sebagai deffered murabahah 

atau deffered sale. BBA dikenal pula dengan bai’ muajjal. BBA 

secara aktif digunakan pula di Pakistan dan Bangladesh untuk 

pembelian rumah, mobil, dan sebagainya.32 

c. Landasan hukum Bai’ Bitsaman Ajil 

Dasar hukum pelaksanaan prinsip Bai’ Bitsaman Ajil ini 

mengacu pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 : 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً عَن 

نُكْم َوالَ تَْقتُلُواْ أَنفَُسُكْم إِنَّ اللّهَ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تََراٍض ّمِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

berniaga yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”33  

 

Bentuk kegiatan pembiayaan ini dapat diterapkan dalam: 

proses pengadaan barang bagi nasabah dan pembiayaan impor dari 

luar negeri.34 

                                                             
31 Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 229. 
32 Ibid, hlm. 230. 
33 Syaamil Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Special for Woman, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007) 
34 Martono, Bank dan Lembaga Keuangan lain, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), hlm. 102-103. 
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d. Rukun dan syarat Bai’ Bitsaman Ajil 

1) Rukun  

Sebagai salah satu produk lembaga keuangan yang 

didasarkan pada perjanjian jual-beli, adapun rukun-rukun yang 

dipenuhi yaitu sebagai berikut: 

a) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Yaitu 

para pihak yang berakad harus memenuhi persyaratan bahwa 

mereka cakap secara hukum dan masing-masing 

melakukannya dengan sukarela, tidak boleh ada unsur 

paksaan, kekhilafan ataupun penipuan. 

b) Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang dijual 

belikan tidak termasuk barang yang diharamkan/dilarang, 

bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat 

dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, 

sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan penjual 

dan yang diterima oleh pembeli. 

c) Adanya sighat akad yang terdiri dari ijab dan qobul. Sighat 

akad harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan 

siapa berakad, antara ijab dan qobul (serah terima) harus 

selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang 

disepakati, tidak mengandung klasusul yang bersifat 

menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/kejadian 

yang akan datang. 
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2) Syarat  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli Bai’ Bitsaman 

Ajil adalah sebagai berikut: 

a) Kecakapan para pihak 

Syarat yang terkait dengan orang atau pihak yang membuat 

akad adalah bahwa orang itu harus cakap bertindak dalam 

hukum. 

b) Kesepakatan para pihak 

Bai’ hanya terjadi secara sah bila dilakukan berdasarkan 

kebebasan (free and mutual consent) antara penjual dan 

pembeli. 

c) Penawaran dan penerimaan  

Terjadinya transaksi Bai’ dimulai dengan adanya penawaran 

(offer) oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Bila pihak 

yang menerima penawaran menyatakan penerimaannya 

(acceptance) atas penawaran tersebut, maka terjadilah 

transaksi bai’ yang dimaksud. 

d) Isi penawaran dan penerimaan 

Penawaran dan penerimaan harus memuat kapastian 

mengenai harga, kepastian mengenai tanggal dan tempat 
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penyerahan barang, dan kepastian tentang waktu 

pembayaran. 

 

 

e) Kepemilikan barang 

Penjual barang harus merupakan pemilik (mabi’) atau 

merupakan kuasa dari pemilik barang. Dengan kata lain, 

barang yang bukan milik penjual tidak dapat dijual. 

f) Spesifikasi barang 

Barang yang diperjual-belikan harus ditentukan 

spesifikasinya. Antara penjual dan pembeli harus 

menyepakati spesifikasi dari barang yang diperjual-belikan 

itu. Spesifikasi tersebut harus diuraikan secara rinci 

sedemikian rupa sehingga tidak ada menimbulkan keracunan 

ketika barang tersebut diserahkan kepada pembeli oleh 

penjualnya.35 

e. Fatwa DSN tentang Bai’ Bitsaman Ajil  

1) Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 

Tentang Bai’ Bitsaman Ajil. 

2) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 

Tentang uang muka dalam Bai’ Bitsaman Ajil. 

                                                             
35 Irsyadul Malik, Penerapan Akad Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) pada Pembiayaan Multiguna di 

KSPPS BMT Walisongo Semarang, 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=bai+bitsaman#d=gs_qabs&u=%23p

%3DKIyfznibHGoJ, diakses pada 31 Januari 2020. 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=bai+bitsaman#d=gs_qabs&u=%23p%3DKIyfznibHGoJ
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=bai+bitsaman#d=gs_qabs&u=%23p%3DKIyfznibHGoJ
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3) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 

Tentang diskon Bai’ Bitsaman Ajil. 

 

 

4) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 

Tentang sanksi atas nasabah mampuyang menunda-nunda 

pembayaran. 

5) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 

Tentang potongan pelunasan dalam Bai’ Bitsaman Ajil.36 

f. Perbedaan Bai’ Bitsaman Ajil dan Murabahah 

BBA digunakan secara luas di Malaysia. Seperti halnya juga 

pada murabahah yang dipraktikan di Indonesia, pada BBA 

pertama-tama bank akan membeli aset dari pemasok dan baru 

kemudian menjual aset tersebut kepada nasabah dengan harga jual 

yang di dalamnya sudah termasuk harga pembelian bank ditambah 

keuntungan. Bila dilihat seperti itu, tampaknya tidak ada perbedaan 

antara BBA dan murabahah. Beberapa dianggap sudah sama saja 

dengan murabahah. Namun sebagaimana telah dikemukakan di 

atas, pada transaksi murabahah harga beli bank dari pemasok dan 

margin keuntungan bank mutlak harus diungkapkan kepada 

                                                             
36 Fitri Yenti, “Implementasion of Bai’ Bistaman Ajil (BBA) Financing To Increasing Income on 

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch”, e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Vol. 7 No. 1, 

Januari 2019, hlm 110. 
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nasabah, namun pada BBA hal itu tidak perlu diketahui oleh 

nasabah.37 

Di Malaysia, BBA digunakan dan dibedakan dengan 

murabahah untuk keperluan yang khusus. Di Malaysia BBA 

digunakan untuk membeli asset seperti gedung, mesin-mesin, dan 

sebagainya untuk jangka panjang (misalnya untuk cicilan antara 10 

sampai 30 tahun) sedangkan murabahah untuk membiayai modal 

kerja (working capital) untuk dicicil dalam jangka waktu antara 180 

sampai 360 hari. BBA merupakan suatu deferred payment secara 

cicilan, sedangkan murabahah juga merupakan deferred payment 

tetapi harus dibayar secara sekaligus pada akhir jangka waktunya. 

BBA pada saat ini dipraktikan di Malaysia untuk pembiayaan 

jangka menengah dan jangka panjang untuk membeli aset, antara 

lain untuk membiayai pembelian rumah, kendaraan, tanah, saham, 

dan refinancing assets.38 

B.   Penilitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa 

                                                             
37 Prof. Dr. Sutan Remy, “Perbankan Syariah Produk-Produk dan Asepek-aspek Hukumnya”, 

(Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 230-231. 
38 Prof. Dr. Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-Produk…, hlm. 230-231 
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penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 

penelitian penulis. Berikut  merupakan penelitian terdahulu berupa 

beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil penelitian 

1.  Maharyuni, 

Aminuyati dan 

Bambang Genjik S 

“Analisis kinerja 

karyawan 

pemasaran dalam 

mencapai target 

kredit usaha 

mikro bank 

mandiri mitra 

usaha”39 

Kinerja karyawan bidang 

pemasaran pada Bank 

Mandiri Mitra Usaha 

Cabang Tayan dalam 

melakukan pemasaran 

yang diukur dengan aspek 

kualitatif, kuantitatif, 

ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan tugas, cara 

melakukan pekerjaan, dan 

tidak terjadinya sesuatu 

yang menyimpang 

menunjukan hasil yang 

baik. Dengan hasil 

penjualan yang selalu 

mencapai target 

penjualan. Dan dalam 

melakukan penagihan 

juga menunjukan hasil 

yang baik, walaupun 

terdapat nasabah yang 

mengalami kesulitan 

dalam melakukan 

pembayaran, karyawan 

bidang pemasaran 

mampu mengatasi dan 

memberikan solusi dalam 

pembayaran tersebut. 

                                                             
39 Maharyuni, Aminuyati dan Bambang Genjik S, Analisis kinerja karyawan pemasaran dalam 

mencapai target kredit usaha mikro bank mandiri mitra usaha, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 

Untan 4 (7). 
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Penjelasan: penelitian yang dilakukan oleh Maharyuni, Aminuyati dan 

Bambang Genjik S, memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk 

mengetahui kinerja karyawan bidang pemasaran dalam melakukan 

pemasaran produk dan penagihan, metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode deskriptif, dan subjek dalam penelitiannya yaitu karyawan 

bidang pemasaran. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, jika 

Maharyuni, Aminuyati, dan Bambang Genjik S melakukan penelitian di 

Bank Mandiri Mitra Usaha Cabang Tayan, penulis melakukan penelitian 

di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka. Perbedaan yang lain juga 

yaitu jika Maharyuni, Aminuyati, dan Bambang Genjik S hanya 

mengenalisis kinerja nya saja, penulis menganalisis kinerja dan 

penenangannya terhadap pembiayaan bermasalah pada produk akad Bai’ 

Bitsaman Ajil. Hasil penelitian penulis yaitu bahwa kinerja Marketing 

Lending dalam menangani pembiayaan bermasalah anggota dengan 

restrukturisasi pembiayaan menunjukan hal yang baik, namun 

pembiayaan yang disebabkan oleh BMT lain belum menemukan titik 

terang, pasalnya BMT yang memiliki pembiayaan di BMT Dana 

Ukhuwah statusnya sudah off. 

2. Badikhatus 

Solikhah 

“Analisis Kinerja 

Devisi 

Pembiayaan 

Bermasalah di 

BMT Ramadana 

Salatiga”40 

Hasil penelitian nya yaitu: 

1) analisis yang 

diterapkan dalam 

pemberian pembiayaan 

dilakukan berdasarkan 

informasi yang 

berhubungan dengan 

identitas pribadi, keluarga 

calon anggota dan lain-

lain. 2) faktor yang 

menyebabkan 

pembiayaan macet yaitu 

pihak nasabah yang 

sengaja berniat dari awal 

memang tidak mau 

membayar hutang-

hutangnya. Oleh karena 

itu bagian pembiayaan 

harus mengetahui benar 

sifat anggotanya sebelum 

                                                             
40 Badikhatus Solikhah,  Analisis Kinerja Devisi Pembiayaan Bermasalah di BMT Ramadana 

Salatiga, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018). 
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melakukan penyaluran 

pembiayaan. 3) 

penanganan pembiayaan 

bermasalah nya yaitu 

pencegahan, 

penyelamatan dan 

tindakan kuratif. 

Penjelasan: penelitian Badikhatus Solikhah memiliki latar belakang yang 

sama yaitu pentingnya mengatasi pembiayaan bermasalah, metode 

penelitian yang digunakan juga sama yaitu model deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, tujuan dilakukannya penelitian tersebut yaitu untuk 

mengetahui analisis apa yang harus digunakan untuk mengatasi 

pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya. Perbedaannya yaitu 

terletak pada tempat penelitian, jika Badikhatus Solikhah melakukan 

penelitian di BMT Ramadana Salatiga, penulis melakukan penelitian di 

BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka. Dan penulis melakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai pembiayaan bermasalahnya pada 

produk akad Bai’ Bitsaman Ajil. Hasil penelitian penulis yaitu bahwa 

kinerja Marketing Lending dalam menangani pembiayaan bermasalah 

anggota dengan restrukturisasi pembiayaan menunjukan hal yang baik, 

namun pembiayaan yang disebabkan oleh BMT lain belum menemukan 

titik terang, pasalnya BMT yang memiliki pembiayaan di BMT Dana 

Ukhuwah statusnya sudah off. 

3. Denni Mahardika “Implementasi 

Konsep 

Marketing pada 

produk 

pembiayaan Bai’ 

Bitsaman Ajil 

(BBA) untuk 

mempengaruhi 

minat nasabah di 

BMT Syamil”41 

Hasil penelitiannya yaitu 

1) dalam mengajukan 

pembiayaan harus 

melalui prosedur dan 

melengkapi syarat-syarat. 

2) implementasi konsep 

marketing pembiayaan 

Bai’ Bitsaman Ajil yang 

digunakan dalam menarik 

minat nasabah yaitu 

dengan menggunakan 

konsep bauran 

pemasaran, yaitu produk, 

harga, tempat, orang, 

                                                             
41 Denni Mahardika, “Implementasi Konsep Marketing pada produk pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil 

(BBA) untuk mempengaruhi minat nasabah di BMT Syamil”, (Salatiga: IAIN SALATIGA, 2015). 
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proses dan layanan 

konsumen. 

Penjelasan: penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana konsep marketing pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil yang ada 

dalam menarik nasabah, namun penulis lebih meneliti mengenai 

pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad Bai’ Bitsaman Ajil. 

Metode penelitian yang dilakukan sama, yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Perbedaan yang 

lainnya yaitu terletak pada tempat penelitian dan waktu penelitan, jiak 

penelitian tersebut dilakukan di BMT Syamil Salatiga, penulis melakukan 

penelitian di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka. Hasil penelitian 

penulis yaitu bahwa kinerja Marketing Lending dalam menangani 

pembiayaan bermasalah anggota dengan restrukturisasi pembiayaan 

menunjukan hal yang baik, namun pembiayaan yang disebabkan oleh 

BMT lain belum menemukan titik terang, pasalnya BMT yang memiliki 

pembiayaan di BMT Dana Ukhuwah statusnya sudah off. 

 

C.   Kerangka Pemikiran 

Baitul maal wat tamwil (BMT) memiliki dua produk, yaitu produk 

simpanan dan produk pembiayaan. Dilingkungan masyarakat produk 

pembiayaan lebih diminati dibanding dengan produk simpanan. Pasalnya, 

produk pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat yang memiliki 

kendala dalam hal keuangan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada 

dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, 

pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan pembiayaan 

kebajikan.42 Dan model-model pembiayaan tersebut dibagi kembali pada 

beberapa akad, yaitu akad mudharabah, musyarakah, murabahah, bai’ 

bitsaman ajil dan lain sebagainya.  

                                                             
42 Ibid, hlm. 325. 
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Di BMT sendiri ada akad yang banyak diminati dan banyak terjadi 

kemacetan pembiayaan, dikarenakan ketika ingin mengajukan pembiayaan 

pada akad tersebut tidak diwajibkannya untuk memberikan jaminan, produk 

akad pembiayaan tersebut yaitu Bai’ Bitsaman Ajil. Bai’ Bitsaman Ajil yaitu 

suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan 

anggotanya, dimana BMT menyediakan dana investasi atau berupa 

pembelian barang modal dan usaha anggota-anggotanya yang kemudian 

proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.43 

Dalam memasarkan, memperkenalkan produk pembiayaan kepada 

masyarakat dan menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi Marketing 

Lending memiliki peran yang sangat penting. Marketing Lending berasal 

dari dua kata, yaitu Marketing dan Lending. Marketing merupakan proses 

atau kegiatan untuk mempromosikan barang atau jasa atau produk dalam 

segi perbankan, dan Lending adalah kegiatan menyalurkan dana atau bisa 

didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual dana ke masyarakat. Jadi 

Marketing Lending merupakan orang yang bertugas menyalurkan dana 

kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.44 Seorang 

Marketing Lending dituntut untuk memiliki analisa yang baik, kecakapan 

berkomunikasi yang baik dan memiliki cakupan networking yang memadai. 

                                                             
43 FitriYenti, “Implementasion of Bai’ Bistaman Ajil (BBA) Financing To Increasing Income on 

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch”, e-Jurnal Apresiasi Ekonomi Vol. 7 No. 1, 

Januari 2019, hlm 108. 
44 Agus Siswoyo, Analisis Job Deskripsi Marketing Pembiayaan di PT Bank BRI KCP Wahid 

Hasyim 

Jombang,http://www.academia.edu/31039521/Analisis_Job_Deskripsi_Marketing_Pembiayaan_P

T_Bank_BRI_Syariah_KCP_Wahid_Hasyim_Jombang, diakses pada 28 Oktober 2019. 
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Karena seorang Marketing Lending adalah orang yang pertama kali 

berhadapan dengan anggota atau calon anggota ketika akan melakukan atau 

mengajukan pembiayaan.  

Ketika Marketing Lending sudah melakukan tugas dan fungsinya 

yaitu memasarkan dan mengalokasikan dana kepada anggota, tidak seluruh 

anggota yang diberikan pembiayaan oleh lembaga keuangan dapat 

mengembalikannya dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Pada 

kenyataannya selalu ada anggota yang tidak dapat mengembalikan 

pembiayaannya kepada pihak lembaga keuangan yang telah 

meminjamkannya. Akibat anggota telat dalam membayar pinjaman dan 

utangnya tidak terbayar lunas, maka menjadikan perjalanan pembiayaan 

terhenti dan bermasalah. Masalah itu bisa muncul karena kurang baiknya 

kinerja Marketing Lending dalam melakukan tugas awalnya, seperti yang 

pertama yaitu analisis pembiayaan yang kurang memadai dari Marketing 

Lending sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan 

mitigasinya, serta timbulnya over financing  (pembiayaan yang diberikan 

lebih besar dari kebutuhan anggota), kedua pemantauan terhadap fasilitas 

pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota kurang memadai (lemah), 

ketiga adanya fraud yang dilakukan oleh karyawan lembaga keuangan 

terkait dengan penyaluran pembiayaan kepada anggota, dan yang terakhir 

yaitu penguasaan agunan yang lemah, baik dari objek /fisik agunan maupun 

pengikatannya.45 

                                                             
45 Ikatan Bankir Indonesia. Bisnis Kredit Perbankan..., hlm.92-94. 
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Pembiayaan bermasalah atau kredit macet memang sudah lumrah 

dalam kegiatan pembiayaan tidak satu bank atau lembaga keuangan syariah 

termasuk BMT sehat manapun yang dapat menghindari pembiayaan 

bermasalah ini. Meskipun sudah lumrah namun tidak boleh dibiarkan 

tumbuh dan harus ditangani secara serius karena akan mempengaruhi 

profitabilitas lembaga keuangan termasuk BMT . 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana seorang 

anggota tidak mampu membayar lunas pembiayaan pada lembaga keuangan 

tepat pada waktunya.46 

Ketika pembiayaan atau kredit sudah terlanjur macet maka pihak 

bank atau lembaga keuangan termasuk BMT selanjutnya mengambil 

langkah untuk penyelamatan, yaitu dengan cara penyelamatan pembiayaan 

(restrukturisasi pembiayaan). Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi 

pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan 

perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan lembaga 

keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. 

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga 

keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan 

kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), 

persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali 

(restructuring). 

 

                                                             
46 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis..., hlm. 131. 
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1. Penjadwalan kembali (rescheduling) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban anggota atau jangka waktunya, tidak termasuk 

perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan 

anggota mengalami penurunan kemampuan membayar. 

2. Persyaratan kembali (reconditioning) 

Persyaratan kembali (reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban 

anggota yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: 

a. Perubahan jadwal pembayaran 

b. Perubahan jumlah angsuran 

c. Perubahan jangka waktu 

d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah 

e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah 

f. Pemberian potongan 

g. Penataan kembali 

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS 

b. Konversi akad pembiayaan 
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c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka 

Waktu Menengah 

d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada  

e. perusahaan anggota yang dapat disertai dengan restructuring atau 

reconditioning.47 

Selanjutnya jika penyelamatan pembiayaan masih saja kurang bisa 

menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah atau kredit macet, maka 

pihak bank atau lembaga keuangan termasuk BMT mengambil langkah 

yang paling akhir yaitu dengan cara menyelesaikan pembiayaan tersebut. 

Penyelesaian pembiayaan macet atau bermasalah adalah upaya dan tindakan 

untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan ketegori macet, 

terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah..., hlm.  448-449. 
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Gambar 2. 1  

Kerangka Pemikiran 
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