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ABSTRACT 

 

 Bank as an intermediary institution must provide their funds to deficit units. 

When provide financing, Bank have to implement prudential principle to avoid Non 

Performing Financing (NPF) and also to minimize financing risk. It can be realize by 

doing financing analysis on financing applications from their costumers before decide 

to accept or reject their financing applications. Bank Syariah X use Costumer Rating 

Form  to analysis each aspects financing proper. There are three prime aspects that 

was considered, such as business condition, management of business, and financial 

statement of business. So, the purpose of financing provide can be reached well for 

safety side, means the financing that provide can be back appropriate was decided 

before. 

  

Keyword : financing, credit scoring, credit analysis. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengacu pada dalil-dalil dalam Al-Qur’an 

dan Hadist. Menurut jenis usahanya, bank syariah terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU RI No: 21 Tahun 2008 

tentang perbankan syariah). Pada dasarnya, fungsi  bank syariah adalah sama 

dengan bank umum (konvensional) yaitu sebagai lembaga perantara antara  

masyarakat yang mempunyai dana simpanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak
 
(UU No. 23 tahun 1999 tentang BI 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004). Tujuan perbankan 

adalah untuk menunjang pembangunan nasional yakni untuk meningkatkan 

pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas ekonomi nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyat. Segala bentuk kegiatan penyaluran dan 

penghimpunan dana wajib dilakukan atas dasar transaksi dan kegiatan yang halal. 

Dalam bidang muamalah, hukum transaksi adalah mubah atau diperbolehkan 

kecuali yang diharamkan, contohnya adalah segala transaksi yang mengandung 

unsur riba. 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah terdiri atas 

produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan 
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produk jasa (service). Salah satu produk bank syariah yang dapat menghasilkan 

keuntungan bagi bank adalah produk  pembiayaan. Secara garis besar produk 

pembiayaan syariah terbagi atas empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip 

jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

dan pembiayaan dengan akad pelengkap (Karim : 2006). Pembiayaan merupakan 

salah satu produk unggulan bagi bank syariah. Dalam neraca bank, akun 

pembiayaan memiliki porsi terbesar dari earning asset bank.  

Kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah dituangkan dalam 

suatu perjanjian yakni akad pembiayaan yang mengandung beberapa resiko. 

Resiko tersebut antara lain pihak nasabah seringkali tidak menepati isi akad, 

contohnya nasabah lalai membayar pokok dan bagi hasil pembiayaan. Faktor-

faktor yang menyebabkan nasabah tidak mengembalikan pinjamannya adalah 

menurunnya kegiatan usaha dari nasabah, i’tikad tidak baik dari nasabah, kondisi 

perekonomian yang menurun atau kurangnya pengawasan  yang dilakukan oleh 

bank. 

Demi menjaga kelancaran portofolio pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabahnya, bank dituntut untuk memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan 

yang berfungsi sebagai petunjuk bagi pejabat pembiayaan dalam memproses suatu 

usulan pembiayaan. Kebijakan dan prosedur tersebut diharapkan dapat 

meminimalkan risiko timbulnya pembiayaan bermasalah. Menurut Narbito 

(2003),  akan lebih sulit dan lebih besar biaya yang akan dikeluarkan untuk 

menyelesaikan pembiayaan yang sudah terlanjur macet dibandingkan dengan 

langkah-langkah dini untuk mencegah penurunan kolektabilitas pembiayaan. 
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 Kebijakan dan prosedur pembiayaan bank syariah mengatur tentang 

tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemrosesan usulan pembiayaan, 

jenis analisa pembiayaan, tata cara penilaian kualitas pembiayaan, 

profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan. Kebijakan dan prosedur 

pembiayaan tersebut harus mempertimbangkan aspek umum, aspek ekonomi atau 

komersil, aspek yuridis, aspek kemanfaatan, aspek kesempatan kerja, aspek 

keuangan dan aspek syariah. Selain itu bank juga harus memeperhatikan prinsip 

6C dalam penyaluran pembiayaan terhadap calon debiturnya meliputi Character, 

Capacity, Capital, Condition Collateral dan Competence. 

 Menurut Rivai (2007) setiap bank harus melakukan dua analisis utama 

untuk penyaluran pembiayaan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 

Analisis kuantitatif yang didasarkan atas laporan keuangan perusahaan ditujukan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, 

struktur pendanaan operasi perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi pinjaman, sedangkan anlisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh  

gambaran yang lebih menyeluruh tentang nasabah dan pengaruhnya terhadap 

risiko pembiayaan. Analisis kualitatif dapat  dibedakan atas dasar dua variabel 

yaitu variabel dalam kendali perusahaan (internal) seperti manajemen, organisasi, 

produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sistem informasi, teknologi dan 

variabel di luar kendali perusahaan (eksternal) seperti konjungtor ekonomi, 

perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, peraturan pemerintah,  fluktuasi kurs 

dan analisa persaingan industri. 
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 Bank Sraiah X adalah salah satu bank yang menganut prinsip syariah 

dalam kegiatan operasinya. Salah satu produk yang menjadi keunggulan Bank 

Syariah X adalah pembiayaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi bank 

berupa nisbah atau bagi hasil. Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam 

Bank Syariah X meliputi musyarakah dan mudharabah. Bank Syariah X akan 

memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari proyek yang dibiayai. 

 Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Bank Syariah X dalam 

pengambilan keputusan pembiayaan serta bagaimana faktor pertimbangan tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan merupakan topik yang akan dibahas 

penulis dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan 

gambaran tentang bagaimana kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan yang 

dipakai Bank Syariah X dalam rangka penyaluran pembiayaan atas permohonan 

yang diajukan oleh calon nasabah. 

 Pertimbangan atau analisis yang dilakukan bank tidak lain bertujuan untuk 

mencegah dan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non 

Performing Fianancing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI 

PERTIMBANGAN KEPUTUSAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA 

BANK SYARIAH “X”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Tujuan utama kegiatan analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar 

kemampuan dan kesediaan nasabah mengembalikan pembiayaan yang mereka 
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pinjam sesuai dengan isi perjanjian/akad pembiayaan. Mengingat betapa 

pentingnya fungsi analisis pembiayaan dalam suatu bank syariah, maka inti 

permasalahan atau pembahasan yang akan ditelaah adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses analisis faktor-faktor yang menentukan penyaluran 

pembiayaan pada Bank Syariah X dan menentukan apakah suatu pembiayaan 

layak diberikan atau tidak. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam melakukan analisa pembiayaan yang ada pada bank 

syariah untuk jenis pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada sektor 

korporasi non-manufaktur. 

2. Faktor yang dipertimbangkan adalah faktor internal yaitu analisis 

kuantitatif dan analisis kualitatif. 

3. Periode waktu dari data permohonan pembiayaan yang akan dianalisis 

adalah periode tahun 2008. 

4. Penelitian ini dilakukan atas dasar data pembiayaan di Bank Syariah X. 
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1.4 Perumusan Masalah 

 Penelitian ini mencoba untuk menjawab masalah : 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah X  

dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja 

mudharabah/musyarakah kepada nasabahnya? 

2. Dari hasil scoring yang digunakan pada Bank Syariah X, faktor apa yang 

paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembiayaan di Bank 

Syariah X? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi 

Bank Syariah X dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja 

mudharabah/musyarakah yang diajukan oleh nasabah. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan pembiayaan di Bank Syariah X berdasarkan pada 

hasil scoring. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN KEPUTUSAN 

PENYALURAN PEMBIAYAAN  PADA BANK SYARIAH “X”, yaitu: 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 7

1. Bagi penulis 

Merupakan kesempatan untuk mempelajari masalah-masalah yang 

sebenarnya sebagai pengembangan ilmu, menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berhubungan dengan perbankan terutama tentang 

pembiyaan pada Bank Syariah Syariah X dan analisis pembiaayaan. 

2. Bagi Bank Syariah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran 

bagi peneliti lain atau informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan perbankan terutama dalam hal pembiayaan serta sebagai 

referensi dalam memperbanyak wawasan perkuliahan. 

4. Bagi Umum 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan untuk 

menambah wawasan pembaca mengenai pembiayaan, selain itu dapat 

memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan sehingga dapat 

dijadikan sebagai masukan dan pedoman untuk menyajikan prosedur yang 

lengkap dalam aplikasi permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

BAB I  Pendahuluan 

 Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II   Tinjauan Literatur  

 Bab ini berisi tentang landasan atau kerangka teoritis yang berhubungan 

dengan masalah penelitian 

BAB III   Metodologi Penelitian 

 Dalam bab ini membahas mengenai  metodologi yang digunakan dalam 

menganalisis, penggunaan variabel dalam penelitian serta cara 

memperoleh data yang akan dianalisis. 

 

BAB IV   Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini membahas analisis dan pembahasan  yang terdiri dari deskripsi 

objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis. 

 

BAB V   Kesimpulan, Keterbatasan dan Implikasi 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran 

sekaligus sebagai bab penutup. 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 9

BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Pengertian Perbankan Syariah 

  Bank adalah lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai 

penghubung antara unit-unit surplus dana dengan unit-unit yang membutuhkan 

dana (Waluyo : 2006). Bank yang umumnya dikenal adalah bank yang 

berbasiskan bunga (interest based system). Konsep bunga yang ditolak oleh ajaran 

Islam menyebabkan proses intermediasi dalam perekonomian Islam tidak dapat 

dilakukan oleh bank berbasis bunga yang lazim disebut dengan bank 

konvensional. Wadah intermediasi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam 

adalah bank syariah atau bank Islam yaitu bank yang beroperasi atas dasar asas 

Islam. 

  Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah,  yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah:  

” Prinsip Syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau 

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 

sesuai dengan syariah.” 

 

Sehingga Bank Syariah ialah badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan 

yang sistem operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariat Islam. 
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2.2 Pengertian dan Jenis Pembiayaan Pada Bank Syariah 

2.2.1 Pengertian Pembiayaan 

 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  merupakan bentuk penyediaan 

dana yang dilakukan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prisip syariah. Dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: 

”Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah  

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalah ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.” 

 

2.2.2 Tujuan Pembiayaan 

 Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat 

mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk : 

1. Peningkatan ekonomi umat 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha 

3. Meningkatkan Produktivitas 

4. Terjadi distribusi pendapatan 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk : 

1. Upaya memaksimalkan laba 

2. Upaya meminimalkan risiko 

3. Pendayagunaan sember ekonomi 

4. Penyaluran kelebihan dana 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 11

 Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan 

sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang 

dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, 

yakni: 

1. Pemilik 

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

2. Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank 

yang dikelolanya. 

3. Masyarakat 

 a.  Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

 b. Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna 

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 

 c. Masyarakat umumnya atau konsumen 

  Mereka dapat memeperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. 

4. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 

pembangunan negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa 
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pajak pengahasilan keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-

perusahaan) 

5. Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 

tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak 

masyarakat yang dapat dilayaninya. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan 

 Sesuai dengan akad produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis 

pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut 

beberapa aspek, diantaranya: 

1. Pembiayaan menurut tujuan. 

a.  Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.  

b. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk 

melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. 

2. Pembiayaan menurut jangka waktu 

 a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan 

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. 

 b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 
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 c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan 

dengan waktu lebih dari 5 tahun. 

3. Pembiayaan menurut jenis akad 

 Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi: 

 a. Pembiayaan Mudharabah 

  Pengertian mudharabah menurut Muhammad (2005): 

”Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam 

dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha 

tertentu, dengan pembagian keuntungan antara dua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.” 

 

Berdasarkan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-

MUI/IV/2000 menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan 

meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS 

dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara 

mudharabah. 

”Al-Mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama antara 

pemilik modal (shahibul maal) yang menyarankan sejumlah uang 

kepada pengusaha (mudharib) untuk dijalankan dalam suatu 

usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara 

keduanya.” (Karim: 2006). 

 

 Adapaun rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagai berikut: 

 1) Rukun 

a) Orang yang berakad: 

i) Sahahibul Maal / Rabbul Maal (pemilik  modal) 

ii) Mudharib (pelaksana/usahawan) 

b) Modal (maal) 

c) Kerja atau Usaha 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 14

d) Ketentuan nisbah bagi hasil 

e) Akad (Ijab Qobul) 

2) Syarat-syarat 

a) Orang yang terkait dalam akad adalah cakap bertindak hukum 

b) Syarat modal yang digunakan harus: 

i) Berbentuk uang dan/atau barang yang jumlahnya 100% 

dari shahibul maal. 

ii) Penyerahan uang dan atau barang dilaksanakan secara 

tunai/seketika langsung diserahkan kepada mudharib. 

c) Pembagian hasil usaha harus jelas, dan besarnya sesuai nisbah 

yang disepakati. 

3) Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai 

berikut : 

a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku 

pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa 

uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. 

Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas 

tahapannya dan disepakati bersama. 

b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat 

diperhitungkan dengan cara, yakni : 

i) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing) 

ii) Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing) 
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c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, 

pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku 

pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat 

kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. 

d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan 

namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha 

nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya 

tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran 

kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi. 

 b.  Pembiayaan Musyarakah 

  Pengertian musyarakah menurut Muhammad (2005): 

”Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian di antara pemilik 

dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada 

suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara 

pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya.” 

 
Berdasarkan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-

MUI/IV/2000 menimbang bahawa kebutuhan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana 

dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah. 

”Al-Musyarakah adalah perjanjian kesepakatan bersama pemilik 

modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek, 
yang biasanya berjangka waktu panjang (Karim : 2006).  

 

 Adapaun rukun dan syarat Mudharabah adalah sebagai berikut: 
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1) Rukun: 

a) Shigat (Ijab kabul) 

b) Pihak yang berakad 

c) Pelaksana (Musyarik) 

d) Objek akad 

2) Syarat-syarat: 

a) Syarat Umum: 

i) Bisa diwakilkan 

ii) Nisbah dijelaskan 

iii) Bagi hasil dari laba usaha 

b) Syarat Tambahan: 

i) Jenis usaha jelas dan sesuai syariah 

ii) Modal dalam bentuk uang tunai atau asset yang likuid 

3) Ketentuan umum Pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut: 

a) Semua modal disatukan modal proyek musyarakah dan  

dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut 

serta dalam menentukan kebijakan usahan yang dijalankan 

oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk 

menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan 

tindakan seperti : 

i) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 

ii) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa 

izin pemilik modal lainnya. 
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iii) Memberi pinjaman kepada pihak lain. 

iv) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau 

digantikan oleh pihak lain. 

v) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama 

apabila; 

(a) Menarik diri dari perserikatan 

(b) Meninggal dunia 

(c) Menjadi tidak cakap hukum 

b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka  

waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi 

sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai 

dengan porsi kontribusi modal. 

c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. 

Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut 

bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 

 

2.3 Bisnis dan Usaha yang Dibiayai 

 Dalam bank syariah, bisnis usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari 

saringan syariah. Karena itu bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha 

yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan (Syafi’i Antonio: 2001). 

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, 

kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sedangkan 
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dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang 

melarangnya. 

 Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum 

dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut : 

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 

4. Apakah proyek berkaitan dengan penjudian? 

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau 

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal? 

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun 

tidak langsung? 

 Dalam muamalah, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang 

diharamkan. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-

faktor sebagai berikut : 

1. Haram zatnya (haram li-dzatihi) 

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang 

ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging 

babi, dan sebagainya. Dengan demikian, bila ada nasabah yang 

mengajukan pembiayaan pada usaha minuman keras kepada bank, 

walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya 

haram. 
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2. Haram selain zat-nya (haram li-ghairihi) 

Transaksi ini dilarang karena melanggar prinsip An Taradin Minkum atau 

kerelaan diantara semua belah pihak, contohnya penipuan yaitu keadaan 

dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak 

lain (assymetric information). Prinsip lain yang dilanggar pada transaksi 

ini adalah La Tazhlimuna wa la Tuzlamun, yakni jangan menzalimi dan 

jangan dizalimi, contoh praktek yang melanggar prinsip ini seperti taghir 

(incomplate information karena adanya uncertainty to both parties), 

rekayasa pasar (dalam supply maupun demand), riba, maysir (perjudian), 

risywah (suap-menyuap). 

3. Tidak sahnya akad 

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun 

haram li ghairihi, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada 

kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu 

tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah 

dan/ atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) rukun 

dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi Ta’alluq (dua akad yang saling 

dikaitkan), terjadi two in one (transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus). 

 

2.4 Risiko Pembiayaan 

 Risiko pembiyaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 

couterparty dalam memenuhi kewajibannya (Karim : 2006). Dalam bank syariah, 
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risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan 

korporasi. 

 1. Risiko Terkait Produk 

 a. Risiko terkait pembiayaan berbasis Natural Certainty Contracts  

 Risiko ini mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh 

risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah 

memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis Natural 

Certainty Contracts, seperti murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit 

tamlik, salam, dan istishna. 

 Penilaian risiko ini mencakup 2 (dua) aspek, yaitu sebagai berikut : 

1) Default Risk (risiko kebangkrutan) yakni risiko yang terjadi pada 

First Way Out, yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

a) Industry Risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha yang 

ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang 

bersangkutan, riwayat eksposur pembiayaan yang 

bersangkutan di bank konvensional dan di bank syariah, 

kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan. 

b) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, 

organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan. 

c) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi perusahaan 

nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, 

permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban off balance 

sheet (L/C import, bank garansi), market risk (forex risk, 
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interest risk, security risk), riwayat pembayaran (tunggakan 

kewajiban) dan restrukturisasi pembaiayaan. 

2) Recovery Risk (risiko jaminan) yakni risiko yang terjadi pada 

Second Way Out, yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut: 

a) Kesempurnaan pengikat jaminan. 

b) Nilai jual kembali jaminan (marketability jaminan) 

c) Faktor negatif lainnya, misalnya tuntutan hukum pihak lain 

atas jaminan, lamanya transaksi taksasi ulang jaminan.  

d) Kredibilitas penjamin (jika ada). 

2. Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank 

a. Analisis pembiayaan yang keliru 

 Analisis pembiayaan yang keliru, dalam konteks ini, terjadi bukan 

karena perubahan kondisi nasabah yang tak terduga, tetapi 

dikarenakan memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko 

tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah  keputusan yang tidak 

valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya 

bersumber dari informasi yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, bank 

memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menyusun 

suatu pendekatan pembiayaan. 

b. Creative Accounting 

 Creative Accounting merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang 

memberikan keterangan yang menyesatkan tentang suatu laporan 
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posisi keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, keuntungan dapat 

dibuat agar terlihat lebih besar, aset terlihat lebih bernilai, dan 

kewajiban-kewajiban dapat disembunyikan dari neraca keuangan. 

 c. Karakter Nasabah 

 Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja 

menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap 

kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan 

berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah. 

 

2.5 Pelaksana Pembiayaan di Bank Syariah 

 Paling sedikit ada empat kelompok petugas yang menjalankan aktivitas 

pembiayaan pada bank syariah, mulai dari petugas yang menawarkan produk bank 

syariah sampai pada petugas yang melakukan penanganan pembiayaan macet. 

Petugas-petugas tersebut adalah: 

a. Account Officer (A/O) 

A/O atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah 

(pembiayaan) atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi nasabah. 

Selanjutnya membina nasabah (pembiayaan) tersebut agar memenuhi 

kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga 

menyelesaikan kasus atau masalah nasabah (pembiayaan) yang mungkin 

terjadi. Dengan demikian sebelum menjadi nasabah (pembiayaan) perlu 

dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga 

dihindari dengan cara preventif atau analisis pembiayaan. 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 23

b. Bagian Support Pembiayaan 

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan 

sehingga memenuhi kriteria persyaratan. A/O dalam memproses calon 

nasabah (pembiayaan) dalam keandalannya (kelayakannya), sedangkan 

bagian support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran 

lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, transaksi jaminan, 

keabsahan jaminan dan lain-lain keabsahan. 

c. Bagian Administrasi Pembiayaan 

Di dalam proses pembiayaan terhadap administrasi yang ditangani oleh 

A/O ataupun bagian support pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon 

menjadi nasabah mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun 

pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi 

pembiayaan. 

d. Bagian Pengawasan Pembiayaan 

Bagian Pengawasan Pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan 

antara lain membuat surat-surat peringatan kepada nasabah, penagihan-

penagihan. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun 

mengurusi file nasabah. 

 

2.6  Analisis Kelayakan  Pembiayaan oleh Bank Syariah 

 Analisis pembiayaan adalah suatu proses penilaian kelayakan permohonan 

pembiayaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam keputusan 

pembiayaan. Melalui hasil analisis pembiayaan, dapat diketahui apakah usaha 
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nasabah layak (feasible) dan marketable (hasil usaha dapat dipasarkan), dan 

profitable (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu. 

 

2.6.1   Tujuan Analisis Pembiayaan 

 Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah untuk memperoleh 

keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi 

kewajibannya kepada bank secara  tertib, baik pembayaran pokok pinjaman 

maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. 

 Selain itu, analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 

pembiayaan di bank syariah yang dimaksudkan untuk: 

a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam 

b. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan 

c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak 

 Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh 

para pengelola bank syariah, yaitu: 

a. Pendekatan jaminan, artinya dalam memberikan pembiayaan selalu 

memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh 

peminjam. 

b. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh 

terkait dengan karakter nasabah. 

c. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan 

nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. 
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d. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan 

kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. 

e. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya 

sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana 

yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. 

 

2.6.2 Prinsip Analisis Pembiayaan 

 Teknik analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa 

memperhatikan atau berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang mencakup 

analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.  Penilaian setiap permohonan 

pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor 

ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, jumlah pembiayaan. Prinsip dasar 

dalam menganalisis pembiayaan yang lazim dikenal dengan  Prinsip 6 C’s 

Analysis, yaitu meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha 

nasabah seperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan serta aspek 

syariah bagi bank syariah. 

1.    Character 

Character adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan 

pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian 

terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk 

memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan perjanjian 

yang telah ditetapkan. 
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Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon 

nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain: 

a.  Meneliti riwayat hidup calon nasabah; 

b.  Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya; 

c.  Meminta bank to bank information; 

d.  Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon 

nasabah berada; 

e.  Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi; 

f.   Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya. 

2.   Capital 

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon 

nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin 

tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank 

akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga 

diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tangung jawab nasabah 

dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap 

gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan 

dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang 

sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada pembiayaan yang dimintakan 

kepada bank. 

Sebagai cara untuk memperoleh gambaran tentang capital setidaknya hal 

yang harus dilakukan adalah : 

a.  Menganalisa neraca sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir. 
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b. Menganalisa rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari 

perusahaan yang dimaksud. 

3. Capacity 

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam 

menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan 

dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah 

untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu 

dari usaha yang diperolehnya. 

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan berikut ini: 

a. Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, yang dapat 

menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. 

b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para 

pengurus. 

c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis menilai kapasitas calon 

nasabah untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam hal 

mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank. 

d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan 

nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin 

perusahaan. 

e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai kemampuan calon nasabah 

mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan 
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baku, peralatan-peralatan , administrasi dan keuangan, industrial 

relation sampai pada kemampuan merebut pasar. 

4.   Collateral 

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan 

terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai 

oleh bank untuk mengetahui tingkat risiko kewajiban finansial nasabah 

kepada bank. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk 

kebendaan tetapi juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan 

pribadi (borgtocht), letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan 

avalis. 

5.    Condition of Economy 

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik , sosial, ekonomi , 

budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang 

kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan nasabah. Untuk 

mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian 

mengenai hal-hal antara lain: 

 a.   Keadaan konjungtur 

 b.   Peraturan-peraturan pemerintah 

 c.   Situasi, politik dan perekonomian dunia 

 d.   Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran. 

6. Constraint 

Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 

bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, contohnya pendirian suatu 
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usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel las atau 

pembakaran batu bata. 

 

2.6.3 Faktor-faktor Analisis Pembiayaan 

 Analisis pembiayaan terdiri dari analisis terhadap dua golongan data atau 

informasi, yaitu data kuantitatif yang berdasarkan pada laporan keuangan 

perusahaan (nasabah) dan data kualitatif yaitu analisis dari kondisi-kondisi non-

angka yang dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai debitur dan 

pengaruhnya terhadap risiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut. 

 Berdasarkan prinsip analisis pembiayaan, maka faktor-faktor yang 

diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan 

pembiayaan atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor berikut: 

1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi 

 Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan 

pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksinya. 

Semakin maju dan berhasil pemasaran hasil produksi, akan semakin besar 

kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka. 

 Seorang analis pembiayaan harus melihat faktor; 

a. Internal, strategi pemasaran perusahaan dari 4P (Marketing Mix). yaitu: 

 1) Products (Produk yang dihasilkan perusahaan) 

Sebagian besar produk mempunyai siklus kehidupan yang pasti, ada 

emapat tahap masa kehidupan yaitu masa pengenalan, masa 

pertumbuhan, masa kematangan dan masa penurunan. Hanya hasil 
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produksi yang sifat permintaannya tidak elastis saja (barang primer) 

memiliki pola siklus kehidupan berlainan atau permintaan tidak 

dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Oleh karena itu, seorang analis 

perlu mengetahui cara manajemen mengelola siklus hidup produknya. 

 2) Place (Strategi Distribusi Produk) 

Bentuk kerjasama distribusi produk antara produsen dengan para 

pedagang di seluruh daerah pemasaran dapat dibedakan sesuai dengan 

situasi dan kondisinya antara lain ikatan kontrak distribusi eksklusif, 

franchising maupun ikatan kerjasama yang lebih longgar. Adapun 

pertimbangan pemilihan saluran distribusi yang menguntungkan 

adalah: 

a) Sistem saluran distribusi yang dipilih harus menjamin 

tercapainya penjualan hasil produksi secara maksimal. 

b) Seberapa jauh para pedagang dapat diandalkan seperti adanya 

personalia penjualan, angkutan, gudang, ruang pamer, layanan 

purnajual. 

c) Jumlah pedagang di daerah pemasaran yang diharapkan dapat  

memenuhi syarat teknis, komersial, dan financial yang 

diperlukan. 

d) Bentuk ikatan kerjasama. 

e) Reputasi nama pedagang di daerahnya. 

f) Faktor biaya yang harus ditanggung oleh produsen. 
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 3)  Price (Strategi Harga Penjualan Produk) 

Harga jual produk menentukan jumlah keuntungan yang diterima. 

Harga yang tidak kompetitif menyebabkan barang sulit terjual, namun 

jika harga kompetititf  akan memudahkan perusahaan membina 

hubungan dengan para pedagang dan program promosi. Berdasarkan 

daya beli, konsumen digolongkan dalam beberapa segmen pasar yaitu 

segmen atas , menengah dan bawah. Untuk melayani berbagai macam 

pembeli, perusahaan memiliki lebih dari satu harga yaitu daftar harga 

eceran untuk konsumen akhir, harga distributor, harga untuk pelanggan 

tertentu dan harga dengan pembayaran cicilan. 

 4) Promotion (Strategi Promosi Produk) 

Tujuan utama kegiatan promosi produk adalah meyakinkan konsumen 

bahwa produk/dan atau strategi pemasaran yang disusun perusahaan 

akan memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Cara promosi ada 

dua yaitu periklanan/advertising dan promosi langsung/personal 

selling. Periklanan/advertising yaitu cara promosi melalui media masa, 

sedangkan promosi langsung/personal selling yaitu cara promosi yang 

dilakukan oleh salesman, sales promotor atau manajer penjualan. Hal 

lain yang cukup penting adalah bahwa seorang analis perlu mengetahui 

porsi penjualan ke perusahaan afiliasi, karena penjualan ke perusahaan 

afiliasi sering merupakan subsidi yang memiliki jangka waktu yang 

panjang. Hal ini dapat menimbulkan masalah cashflow bila terjadi 

penurunan kondisi pada perusahaan yang mensubsidi. 
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b. Eksternal, berupa: 

 1) Perkembangan kehidupan ekonomi umum 

Ada beberapa industri yang sangat peka terhadap siklus ekonomi, 

perkembangan sangat tergantung pada perkembangan ekonomi. Bila 

ekonomi sedang boom, bisnisnya akan menanjak. Contohnya adalah 

bisnis properti, mobil, dan lain-lain. Bisnis (industri) yang tidak 

tergantung pada perkembangan ekonomi, misalnya pariwisata, 

restoran, dan lain-lain. 

 2) Perkembangan teknologi 

Perkembangan teknologi untuk berbagai jenis industri sangat berbeda. 

Ada industri tertentu yang perkembangan teknologinya sangat 

mempengaruhi hidup-mati perusahaan, misalnta industri komputer. 

Sebaliknya, ada beberapa industri yang relatif tidak dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi di bidangnya, misalnya restoran. Seorang 

Accout Officer harus mengetahui sejauh mana bisnis yang akan 

dibiayai dipengaruhi oleh sensitivitas ini. 

 3) Perkembangan suasana persaingan pasar 

Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada lima 

kekuatan persaingan pokok, yaitu masuknya pendatang baru (threat of 

new entrants), kekuatan tawar-menawar pembeli (bargaining power of 

buyers), kekuatan tawar-menawar pemasok (bargaining power of 

suppliers), dan persaingan di antara perusahaan yang ada (intensity of 

rivalry). 
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 4) Peraturan keputusan pemerintah 

Peraturan pemerintah mencakup sektor riel, sektor fiskal dan moneter. 

Isu yang terkait dari peraturan pemerintah adalah regulasi dan 

deregulasi yang dapat merupakan peluang dan ancaman. Kontraksi 

moneter yang dapat mengakibatkan suku bunga yang meningkat dan 

membuat beberapa industri masuk ke tahap resesi. Daftar Negatif 

Industri (DNI) untuk memastikan bahwa bisnis yang dibiayai tidak 

terdapat di dalamnya.  Peraturan pemerintah lainnya adalah devaluasi, 

yaitu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang Rupiah 

terhadap mata uang asing tertentu. 

2. Evaluasi Manajemen Perusahaan Debitur 

 Manajemen merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam 

memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Berikut ini 

beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para 

analis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola 

perushaan mereka, antara lain: 

a. Usia Perusahaan 

Usia perusahaan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan 

manajemen perusahaan mengatasi berbagai macam perubahan kondisi 

ekonomi, bisnis, sosial dan politik yang terjadi baik ditingkat nasional 

maupun internasional. Perusahaan yang berusia panjang terbukti telah 

mampu mengatasi perubahan kondisi. 

b. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 34

Secara umum pimpinan teras perusahaan terbagi menjadi dewan 

korporasi (coorporate board), manajemen puncak, manajemen 

fungsional. Pimpinan teras perusahaan harus memiliki sikap mental 

bisnis yang positif, yaitu : 

1) Pandai memanfaatkan peluang bisnis yang ada. 

2) Peka terhadap perkembangan teknologi, kondisi pasar, selera 

konsumen, sumber pengadaan bahan baku dan dana pembiayaan. 

3) Mampu mengambil risiko yang diperhitungkan. 

4) Hemat biaya, bersedia mempertimbangkan faktor efesiensi. 

5) Mampu membangun tim manajemen yang profesional, serta mahir 

mengkoordinasi, membimbing, dan mengarahkan mereka. 

6) Pandai mendelegasikan wewenang yang dimiliki bawahannya. 

7) Mempunyai dedikasi yang tinggi kepada perusahaan. 

c. Kedudukan perusahaan di pasar 

Kedudukan perusahaan di pasar (market standing) merupakan kriteria 

lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai 

keberhasilan perusahaan mengelola operasi bisnisnya. Ciri dari 

perusahaan yang berhasil adalah memiliki market standing yang kuat. 

Kriteria untuk mengukur market standing, yaitu: 

1) Jumlah penjualan produk yang dapat dicapai perusahaan tiap tahun 

serta arah perkembangannya dari tahun ke tahun. 

2) Mutu barang atau jasa yang dihasilkan, dibandingkan dengan mutu 

produk jenis yang dihasilkan oleh perusahaan saingan. 
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3) Mutu layanan yang diberikan kepada para konsumen, termasuk 

layanan purna jual. 

4) Ketenaran merk dagang produk dan/atau nama perusahaan di pasar. 

5) Efektifitas strategi pemasaran hasil produksi yang dijalankan. 

d. Kemampuan mengelola harta perusahaan 

 Kriteria kemampuan mengelola harta perusahaan adalah : 

1) Jangka waktu rata-rata yang diperlukan untuk menagih piutang 

dagang. 

2) Jumlah dana perusahaan yang terkait dalam persediaan. 

3) Perputaran harta tetap. 

4) Siklus perputaran kas. 

e. Kemampuan mengelola sumber daya manusia 

 Kriteria kemampuan mengelola sumber daya manusia adalah: 

1) Manusia/karyawan adalah salah satu pilar kehidupan perusahaan. 

2) Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan skill & kompetensi 

karyawan, artinya perusahaan selalu bersedia menginvestasikan 

dananya untuk hal ini, sehingga nantinya akan dapat dicapai 

produktifitas, efesiensi, layanan yang lebih baik. 

f. Kemampuan mengelola keuntungan 

 Kriteria kemampuan memeperoleh keuntungan adalah: 

1) Besar keuntungan dibandingka jumlah hasil penjualan (profit 

margin), jumlah keseluruhan dana yang ditanam (ROA), jumlah 

modal sendiri (ROE). 
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2) Trend perkembangan jumlah keuntungan dari tahun ke tahun. 

3. Analisis kondisi keuangan  

 Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur 

dengan tujuan: 

� Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

� Struktur pendanaan operasi perusahaan 

� Kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo 

� Evaluasi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau 

  Dan hal tersebut dapat dilihat dari: 

    a. Kinerja arus kas masa depan (cash flow) 

”Cashflow adalah laporan yang menunjukkan perubahan kas 

selama dua periode dan memberikan alasan mengenai perubahan 

kas tersebut dengan menunjukkan darimana sumber-sumber kas 
dan penggunaan-penggunaannya.” (pedoman Bank Syariah X)  

 
Selain mendeteksi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan musiman 

dari perusahaan,  cashflow juga sangat berguna dalam menentukan 

struktur pinjaman jangka panjang. Cashflow dapat digunakan untuk : 

1) Menentukan jumlah dana yang dibutuhkan sehubungan dengan 

investasi jangka panjang (capital expenditure) yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2) Mengetahui jangka waktu grace period yang diperlukan oleh 

perusahaan sebelum ia sanngup mulai melakukan pencicilan pokok 

pinjaman. 
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3) Mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan pencicilan 

pokok pinjaman per bulan. Hal ini berhubungan dengan penentuan 

jangka waktu kredit. 

  b. Kinerja keuangan masa lalu, meliputi : 

1) Kinerja Operasi 

a) Pertumbuhan penjualan 

Laju pertumbuhan penjualan penting untuk diperhatikan agar 

dapat dibandingkan dengan laju inflasi yang terjadi. 

Penjualan yang dimaksud adalah penjualan bersih (Net Sales) 

bukan penjualan kotor (Gross Profit). 

 

    

 

 

b) EBIT/Penjualan 

Kemampuan perusahaan dalam mengontrol biaya 

operasional dan COGS dan merupakan parameter penting 

yang menunjukkan efesiensi perusahaan dalam mencetak 

laba. 

c) Penjulan/Total Aktiva 

 Perputaran aktiva menunjukkan kemampuan manajemen 

mengelola seluruh investasi (aktiva) guna menghasilkan 

penjualan. Semakin besar rasio ini akan semakin bagus 

karena merupakan pertanda bahwa manajemen dapat 

Penjualan Tahun II = 
Penjualan tahun I 

x 100% 
Penjualan tahun II 
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memanfaatkan setiap Rupiah aktiva untuk menghasilkan 

penjualan. 

Asset Turnover = 
Penjualan Bersih 

x 100% 
Aktiva 

 

2) Return 

a) Return On Equity atau tingkat pengembalian modal 

Rasio ini mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh 

pemilik bisnis (pemegang saham) atas modal yang disetorkan 

untuk bisnis tersebut. ROE merupakan indikator yang tepat 

untuk mengukur keberhasilan bisnis dalam memperkaya 

pemegang saham. 

Return on 

Equity 
= 

Laba sesudah pajak 
x 100% 

Jumlah modal sendiri rata-rata 

              

b) Return On Investment 

Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas 

seluruh investasi yang telah dilakukan. Semakin besar rasio ini, 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dari total aktiva yang ada. 

Return on Investment = 
Laba sesudah pajak 

x 100% 
Jumlah harta rata-rata 

 

3) Likuiditas/Solvensi 

 Liquidity Ratios, dipergunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan membayar hutang-hutang mereka yang akan jatuh 
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tempo. Rasio yang sering dipergunakan untuk menggambarkan 

kemampuan calon debitur ini adalah: 

a) Current Ratio 

Current Ratio adalah hubungan antara total aktiva lancar 

dengan total hutang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan 

berapa kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang 

jangka pendek. 

Current ratio = 
Jumlah harta lancar 

x 100% 
Jumlah hutang lancar 

 

b) EBIT/Principles & interest payment 

Rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga pinjaman. 

EBIT 

Coverage 

Ratio 

= 
Laba sebelum bunga dan pajak 

x 100% 

Beban bunga 

 

4) Rasio Hutang 

  Rasio hutang memberikan indikasi tentang dua hal, yaitu: 

   i) Bagaimana perbandingan risiko yang ditanggung kreditur 

(pemberi pembiayaan) dan pemegang saham dalam mendanai 

operasi perusahaan. 

   ii) Bagaimana kemampuan jangka panjang debitur (pemberi 

pembiayaan) dalam pembayaran angsuran dan marjin 

keuntungan atau bagi hasil kepada pihak bank. 

Indikator yang biasa digunakan adalah rasio sebagai berikut: 
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a) Total Kewajiban terhadap Total Aktiva 

Rasio yang mengukur presentase dana yang disediakan 

kreditor terhadap total aktiva perusahaan. Semakin besar rasio 

ini artinya semakin besar peranan dana dari luar perusahaan 

untuk membelanjai aktiva dan semakin besar risiko kreditur. 

  

 

b) Asset / Equity 

Rasio yang menunjukkan komposisi aset yang dibiayai dari 

modal. 

 

 Pedoman Memorandum Pembiayaan 

 Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal yang berisi 

analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan 

merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar 

memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan pembiayaan 

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal 

agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. 

Tujuan pembiayaan menguraikan tentang: 

a. Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan. 

b. Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan 

barang investasi atau keperluan modal kerja. 

Debt to Total Asset Ratio = 
Liabilities 

Total Asset - Intangible Assets 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 41

c. Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan. 

d. Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada, bila ada 

perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu. 

2. Latar belakang calon nasabah 

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan 

manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis. Informasi yang 

dimaksud meliputi: 

a. Identitas nasabah, meliputi informasi 

1) Status usaha yang dijalankan nasabah 

2) Pemegang sahamnya 

3) Riwayat singkat historis nasabah dan prestasinya dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban. 

4) Hubungan nasabah dengan pemberi pembiayaan lainnya. 

b. Karakter nasabah, informasi yang dijelaskan: 

1) Reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmennya. 

2) Pandangan nasabah atas pentingnya memelihara integritas. 

3) Sikap nasabah dalam memberikan informasinya kepada bank. 

c. Mutu manajemen nasabah, informasi yang disajikan: 

1) Pengalaman dan ketangguhan nasabah dalam mengendalikan 

usahanya. 

2) Risiko kontinuitas nasabah akibat dikendalikannya usaha oleh 

segelintir individu pemegang peran kunci dalam organisasi 

nasabah. 
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3) Kelemahan dan kelebihan utama dari manajemen nasabah, misal: 

pemasaran, keuangan, produksi dan lain-lain. 

3. Kondisi usaha 

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang 

dijalankan nasabah. Informasi yang terkait dengan kondisi usaha adalah: 

a. Posisi nasabah dalam persaingan pasar 

b. Identifikasi pemasok utama kebutuhan persediaan barang 

c. Pelanggan-pelanggan utama nasabah 

d. Prospek masa depan usaha yang dijalankan 

e. Kondisi persaingan 

f. Jenis risiko primer yang ada dalam usaha yang dijalankan nasabah 

4. Analisis keuangan calon nasabah 

Analisis keuangan ditunjukkan untuk mencermati laporan keuangan 

perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba rugi sampai pada arus kas. 

Analisis keuangan ini menunjukkan apa dan mengapa yang terjadi. Hal-hal 

pendukung dalam analisis keuangan adalah: 

a. Sejarah keuangan perusahaan, hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi 

auditor, neraca, laba rugi, dan arus kas. 

b.  Proyeksi keuanga perusahaan, dapat dilihat dari analisis proyeksi cash 

flow. 

5. Analisis jaminan (agunan) 

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijamin nasabah harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Marketability dan nilai agunan 

b. Ciri khusus dari barang agunan 

c. Cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis 

risiko, nilai penutupan maupun bonifiditas perusahaan asuransi. 

6. Analisis risiko pembiayaan 

Pada analisis risiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai 

kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha 

nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek 

pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko yang 

ada adalah: 

a. Risiko makro, berkaitan dengan hal: 

1) Menurunnya daya beli konsumen 

2) Berkurangnya anggaran belanja pemerintah 

3) Gejolak valuta asing 

4) Deregulasi pasar 

5) Pembatasan impor/ekspor 

b. Risiko mikro, berkaitan dengan hal: 

1) Hilangnya/berkurangnya pangsa pasar 

2) Pengurangan/penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier 

3) Kekurangan bahan baku 

4) Usangnya persediaan barang dagangan 

5) Meninggalnya para pengelola kunci 

7. Kesimpulan dan rekomendasi 
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Kesimpulan dari seluruh hasil analisis harus bersifat ringkas dan jelas, 

serta memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk 

ditempuh oleh bank. Sebagai acuan, pada kesimpulan harus memuat hal-

hal berikut: 

a. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis 6C (Character, Capacity, 

Condition, Capital dan Collateral serta Constraint) 

b. Pendapat dan pertimbangan dari hasil seluruh analisis yang telah 

dilakukan. 

c. Rekomendasi atas fasilitas yang diusulkan, rekomendasi ini memuat: 

1) Struktur pembiayaan (term dan condition) 

2) Covenant atau persyaratan umum dan khusus. 

 

2.7 Penelitian Sebelumnya 

• Muhammad (2006) memberikan kesimpulan bahwa hal-hal yang menjadi 

pertimbangan Bank Syariah atas proyek yang akan dibiayai dengan 

kontrak mudharabah adalah bahwa proyek memiliki (a) tingkat kesehatan 

proyek, (b) jaminan kesepakatan pembayaran, (c) prospek yang baik, (d) 

laporan keuangan proyek, (e) kejelasan persyaratan kontrak, dan (f) 

ketegasan waktu kontrak. 

• Christian Martino (2006), menjelaskan bahwa pertimbangan bank dalam 

memutuskan pemberian kredit kepada calaon debitur berdasarkan analisis 

kualitatif  seperti manajemen, organisasi perusahaan, segi produksi, 

pemasaran dan analisis kuntitatif yang berkaitan dengan kemampuan 
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau dari segi keuangan 

perusahaan.  

• Menurut Rivai (2007) setiap bank harus melakukan dua analisis utama 

untuk penyaluran pembiayaan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis 

kualitatif. 

• Rosalina (2004) pada Bank BNI Syariah Cabang Malang bahwa dalam 

penyaluran pembiayaan dapat dikatakan efektif apabila terdapat struktur 

organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, pelaksanaan 

kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

 Pembiayaan bank merupakan salah satu cara untuk membantu peningkatan 

perekonomian terutama dalam bidang sektor riil. Pembiayaan juga merupakan 

tugas perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat yang mengalami surplus 

pendanaan sehingga bank wajib untuk menjaga amanah nasabah untuk mengelola 

dananya dengan prinsip kehati-hatian dan risiko yang sekecil mungkin. 

 Baiknya keadaan manajemen dan keadaan keuangan yang tercermin dalam 

laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi pembiayaan yang diberikan oleh 
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bank. Selain faktor manajemen dan keuangan, bank syariah juga menilai dari 

aspek lain seperti aspek syariah dalam analisis pembiayaan. 

Risiko pembiayaan dapat diminimalisasi dengan cara melakukan analisis 

keadaan perusahaan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif. Analisis pembiayaan 

bertujuan untuk mengetahui sampai dimana kemampuan perusahaan (nasabah) 

dalam mengelola manajemen perusahaan dan melaksanakan operasinya sehingga 

dapat menghasilkan keuntungan. Salah satu cara yang dilakukan bank dalam 

menilai layak atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan adalah dengan 

menggunakan sistem Formulir Pemeringkatan Nasabah atau  credit scoring. 

 Analisis pembiayaan tersebut bertujuan untuk menilai layak atau tidaknya 

keadaan perusahaan untuk dibiayai oleh bank sehingga pembiayaan yang 

diberikan bank dapat berjalan sesuai dengan akad pembiayaan dan dapat 

menghindari terjadinya pembiayaan yang bermasalah atau tidak dapat terbayar. 

 Adapaun proses pembiayaan dari awal permohonan nasabah sampai pada 

keputusan pemberian pembiayaan adalah: 
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Bagan 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan 

menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam 

suatu situasi (Sekaran: 2006). Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi 

atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi (Jalaluddin Rakhmat: 1999).  

Selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus dari kebijakan dan 

prosedur analisis pembiayaan pada Bank Syariah X. Studi kasus adalah metode 

riset yang menggunakan berbagai sumber data yang dapat digunakan untuk 

meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komperhensif berbagai aspek 

individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis 

(Rachmat Kriyanto: 2006). Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-

karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari 

sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu yang bersifat umum (Moh 

Nazir:2006). Sehingga diharapkan penelitian ini pada akhirnya akan mampu 

memberikan gambaran yang sebenarnya kepada pembaca tentang bagaimana 

proses dan pertimbangan Bank Syariah X terhadap pemberian pembiayaan modal 

kerja kepada nasabah korporasi. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis 
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penelitian yang berjudul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI 

PERTIMBANGAN KEPUTUSAN PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA 

BANK SYARIAH “X”. 

   

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Bank Syariah X sebuah 

Bank Umum Milik Swasta yang berpusat di Arthaloka Building, Jl. Jend. 

Sudirman No. 2 Jakarta Pusat. Objek dalam penelitian ini merupakan studi kasus 

dari kebijakan yang diterapkan Bank Syariah X dalam prosedur pemberian 

pembiayaannya. 

Peneliti mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan pada Bank 

Syariah X dalam memberikan pembiayaan. Penelitian dilakukan melalui 

wawancara, observasi dan pengumpulan data yang dilakukan penulis dimulai pada 

bulan April 2009 sampai dengan Juni 2009. 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana faktor-faktor yang 

menjadi pertimbangan keputusan penyaluran pembiayaan modal kerja pada Bank 

Syariah X berdasarkan teori dan standar operasional dan prosedur  yang berlaku 

dan bagaimana aplikasinya terhadap kebijakan yang berlaku pada Bank Syariah 

X. faktor-faktor tersebut terdiri dari: 

1. Analisis kondisi bisnis 

2. Analisis manajemen 

3. Analisis kinerja keuangan 
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Keseluruhan penilaian kelayakan pembiayaan pada calon nasabah umumnya  

menggunakan suatu alat baku yang biasa disebut credit scoring.  

 

3.3 Data yang Akan Dihimpun 

Dalam penelitian ini yang membahas analisis faktor-faktor yang menjadi 

pertimbangan keputusan penyaluran pembiayaan modal kerja pada nasabah 

korporasi di Bank Syariah X, penulis menggunakan dua macam tehnik 

pengumpulan data, yaitu  

1. Data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber terkait (pihak bank). Untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat ukur berupa: 

a. Wawancara,  

b. Observasi langsung pada pejabat yang terkait.  

Data primer didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung pada 

divisi Financing & Settlement Group (FSG) Bank Syariah X. Data yang 

didapatkan dari divisi ini antara lain faktor-faktor baik kualitatif dan 

kuantitatif yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan modal kerja, 

proses pengambilan keputusan pemberian pembiayaan modal kerja yang 

digunakan Bank Syariah X, dan kebijakan pembiayaan Bank Syariah X. 

2. Data sekunder berupa penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data 

dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

dengan harapan dapat membantu pelaksanaan penelitian sehingga penulis 

dapat memperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti penulis. Data 
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sekunder di dapatkan dari hasil kunjungan penulis ke berbagai pustaka 

termasuk perpustakaan milik Bank Syariah X yang disebut dengan Syariah 

X Institute dan literatur-literatur tentang manajemen pembiayaan pada 

bank syariah. Data yang didapatkan antara lain adalah proses penyaluran 

pembiayaan bank syariah dan tata cara dalam proses pembiayaan. 

 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Langkah-langkah yang di tempuh dalam pengumpulan data : 

1. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti dengan harapan dapat membantu pelaksanaan 

penelitian sehingga penulis dapat memperoleh gambaran mengenai 

prosedur yang digunakan bank syariah dalam melakukan penilaian 

kelayakan penyaluran pembiayaan modal kerja kepada nasabah korporasi. 

2. Penelitian Lapangan 

Yaitu pengumpulan data secara langsung pada bank yang menjadi objek 

dalam pembahasan skripsi ini. 

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

menggunakan : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan 

tanya jawab antara penulis dengan pihak yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan terhadap pihak 

terkait (bank) adalah wawancara lansung ke bagian/divisi 
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Financing Support Group (FSG) pada Bank Syariah X yang 

berfungsi sebagai analis/account officer untuk menganalisis setiap 

permohonan pembiayaan dari nasabah. 

b. Observasi, yaitu mengadakan penelitian untuk memperoleh data 

yang diperlukan secara langsung ke lokasi penelitian. Observasi 

yang dilakukan adalah penulis melihat bagaimana aplikasi 

pemberian pembiayaan modal kerja kepada nasabah non-korporasi 

yang ada di Bank Syariah X serta bagaimana tindakan bank dalam 

menilai kelayakan usaha nasabah termasuk dengan  menggunakan 

credit scoring atau Formulir Pemeringkatan Nasabah (FPN).  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan penulis untuk mengolah data 

yang diperoleh, yaitu : 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen, melalui 

wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan berupa faktor-faktor baik kualitatif maupun kuantitatif  yang 

dinilai mampu dalam meloloskan permohonan pembiayaan modal kerja 

pada nasabah non-korporasi di Bank Syariah X. 

2. Data dan informasi tersebut digabungkan secara sistematis, kemudian 

diolah dan dianalisa dengan memberikan bobot berdasarkan kontribusinya. 

Faktor yang paling berpengaruh diberikan bobot yang lebih besar.  
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3. Setelah dilakukan observasi terhadap keadaan usaha perusahaan atau 

nasabah pada tiap masing-masing faktor, maka masing-masing faktor 

perusahaan diberikan penilaian (score) dengan skala 1 sampai dengan 10 

berdasarkan kebijakan yang terdapat pada Bank Syariah X. 

4. Setelah itu, data dan informasi yang sudah didapatkan diuraikan dari 

hubungan tersebut. Bobot masing-masing faktor dikalikan dengan 

penilaian (score) berdasarkan ketentuan bank dan hasil tersebut 

dijumlahkan. 

5. Kemudian hasil yang sudah dijumlahkan tersebut dapat  disimpulkan dan 

dapat menghasilkan keputusan bagi analis dalam menerima atau menolak 

permohonan pembiayaan nasabah. 

6. Jika hasil tersebut berada di atas ketentuan yang diberikan oleh Bank 

Syariah X, maka  permohonan pembiayaan tersebut dapat diterima, 

sebaliknya jika hasil tersebut berada di bawah ketentuan dari Bank Syariah 

X, maka permohonan pembiayaan tersebut ditolak. 

Dengan kata lain, permohonan pembiayaan dapat diterima apabila hasil 

dari penjumlahan antara bobot dikalikan dengan score melebihi atau sama dengan 

angka yang telah ditentukan oleh Bank Syariah X. Maka, dapat diformulasikan 

sebagai berikut : 

W1X1 + W2X2 + W3X3 + ..... + WnXn  > Z 

Dimana : 

W = Bobot faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan 
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Faktor yang dinilai paling mempengaruhi diberikan bobot yang 

besar dan seterusnya (sesuai kebijakan yang digunakan oleh bank). 

X = Nilai/score dari faktor yang mempengaruhi penyaluran 

pembiayaan baik faktor kualitatif maupun kuantitatif. 

Z = Nilai yang harus dicapai pada penilaian atas permohonan 

pembiayaan dengan menggunakan credit scoring (sesuai angka 

yang ditetapkan oleh Bank). 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang kebijakan sebuah Badan 

Usaha Swasta di bidang perbankan yaitu Bank Syariah X yang berpusat di Jalan 

Jend. Sudirman No.2 Jakarta. 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Syariah X 

Bank Syariah X didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau tahun 1412 

H, di mana pendirian bank tersebut diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) beserta Pemerintah Indonesia. Bank Syariah X secara resmi memulai 

kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau tanggal 1 Mei 1992. 

dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Syariah X juga menerima dukungan 

masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 

miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya pada 

acara silutarahmi pendirian  di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari 

masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. 

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang 

memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara Sektor 

perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi dan Bank 

Syariah X pun ikut terimbas dampak krisis tersebut. 
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Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60 %. 

Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, 

yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya 

memperkuat permodalannya, Bank Syariah X mencari pemodal yang potensial, 

dan akhirnya ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang 

berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) tanggal 21 Juni 1999, Islamic Development Bank (IDB) secara resmi 

menjadi salah satu pemegang saham terbesar Bank Syariah X. 

Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan 

masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Syariah X. 

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Syariah X telah berhasil membalikkan kondisi 

dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru yang gigih, selain itu 

kondisi tersebut juga ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan 

syariah secara murni tanpa mencampuradukkan transaksi bisnis yang halal dan 

haram. Dengan konsistensi yang dijalankan tersebut telah menjadikan Bank 

Syariah X sebagai bank syariah pertama yang murni syariah. Melalui masa sulit 

ini PT. Bank Syariah X Indonesia, Tbk berhasil bangkit dari keterpurukan yang 

melanda kinerja bank. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana 

seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Bank Syariah X kemudian 

menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak 

mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak 

melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal 
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pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru sedikitpun, (iii) pemulihan 

kepercayaan dan rasa percaya diri Kru  menjadi prioritas utama di tahun pertama 

kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan 

menegakkan disiplin kerja Syariah X menjadi agenda utama di tahun kedua, dan 

(v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta 

menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Syariah X pada tahun ketiga 

dan seterusnya yang akhirnya membawa Bank Syariah X dengan rahmat Allah 

Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya. 

 

4.1.2 Perkembangan Bank Syariah X  

Hingga akhir tahun 2008, Bank Syariah X tetap merupakan bank syariah 

terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp. 12,596.72 miliar, modal 

pemegang saham sebesar Rp. 429.79 miliar serta perolehan laba bersih yang 

dihasilkan sebesar Rp. 207.21 miliar pada tahun 2008. Ikhtisar kinerja keuangan 

Bank Syariah X mengalami perkembangan yang perlahan naik tapi pasti, seperti 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.1 

Ikhtisar Kinerja Keuangan 

 

Sumber : Annual Report tahun 2008 Bank Syariah X 
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Melihat kondisi perkembangan kinerja keuangan tersebut  Bank Syariah X 

diharapkan mampu untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat bersaing 

dengan bank-bank syariah lainnya maupun bank konvensional. 

 

4.1.3 Visi dan Misi  Bank Syariah X  

Visi Bank Syariah X  adalah : menjadi bank Umum Syariah Utama di 

Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. 

Misi Bank Syariah X  adalah : menjadi ROLE MODEL Lembaga 

Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, 

keunggulan manajemen dan orientasi pasar yang inovatif untuk memaksimumkan 

nilai kepada stakeholder.  

 

4.1.4 Produk dan Jasa Bank Syariah X  

Tabel 4.2 

Produk Bank Syariah X 
Penghimpunan Dana Penanaman Dana Jasa : Produk & Layanan 

Shar-E 

Tabungan Ummat 

Tabungan Arafah 

Deposito Mudharabah 

Deposito Fulinves 

Giro Wadi’ah 

Dana Pensiun Syariah X 

Konsep Jual Beli: 

a. Mudharabah 

b. Salam 

c. Istishna 

 

Konsep Bagi Hasil: 

a. Mudharabah 

b. Musyarakah 

 

Konsep Sewa: 

a. Ijarah 

b. Ijarah Muntahia 

Bittamlik 

Produk: 
a. Wakalah (Perwakilan) 

b. Kafalah (Garansi Bank) 

c. Hiwalah (Alih Utang 

Piutang) 

d. Rahn (Gadai) 

e. Qardh (Pinjaman Uang) 

Layanan: 
a. ATM 

b. SalaSyariah X 

c. ZIS (Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah) 

d. Transfer, collection, 

standing instruction, 

bank draft, dan referensi 

bank 

Sumber : Annual Report 2008 Bank Syariah X 
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4.2 Pelaksanaan Pembiayaan pada  Bank Syariah X  

4.2.1 Pihak Berwenang Memutus Pembiayaan Bank Syariah X 

1) Fianancing Support Group 

 Kedudukan Financing Support Group sebagai anggota Komite 

pembiayaan (KP) dan sekretaris KP (bukan anggota) serta Sekretaris 

Komite Kebijakan Pembiayaan (bukan Anggota). Uraian tugas 

masing-masing adalah sebagai berikut: 

Selaku Anggota KP: 

a. Memutus pembiayaan sesuai batas (limit) kewenangan yang 

dimilikinya. 

b. Memberikan rekomendasi dalam Memorandum Usulan 

Pembiayaan (MUP) dan meneruskannya ke Pejabat yang memiliki 

limit kewenangan yang lebih tinggi, apabila plafond fasilitas yang 

diusulkan melebihi batas (limit) kewenangannya. 

c. Memantau pelaksanaan / realisasi keputusan KP. 

2) Business Coordinator 

a. Secara pro aktif serta penuh tanggung jawab membantu kelancaran 

dan kesuksesan tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan 

dengan pembiayaan. 

b. Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan tugas dari Business 

Manager yang berada dibawah tanggung jawabnya. 

c. Memutus pembiayaan sesuai batas (limit) kewenangan yang 

dimilikinya. 
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d. Memberikan rekomendasi dalam Memorandum Usulan 

Pembiayaan (MUP) dan meneruskannya ke Pejabat yang memiliki 

limit kewenangan yang lebih tinggi, apabila plafond fasilitas yang 

diusulkan melebihi batas (limit) kewenangannya. 

3) Business Manager 

a. Secara pro aktif serta penuh tanggung jawab membantu kelancaran 

dan kesuksesan tugas dan tanggung jawab Direksi yang berkaitan 

dengan pembiayaan. 

b. Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan tugas dari para 

pejabat / pengelola pembiayaan yang berada dibawah tanggung 

jawabnya. 

c. Memutus pembiayaan sesuai batas (limit) kewenangan yang 

dimilikinya. 

d. Memberikan rekomendasi dalam Memorandum Usulan 

Pembiayaan (MUP) dan meneruskannya ke Pejabat yang memiliki 

limit kewenangan yang lebih tinggi, apabila plafond fasilitas yang 

diusulkan melebihi batas (limit) kewenangannya. 

4) Account Manager 

Tugas dan Tanggung Jawab Account Manager (A/M) antara lain: 

a. Menghimpun data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. 

b. Melakukan Kunjungan Setempat (on the spot / OTS) ke lokasi-

lokasi yang terkait dengan pembiayaan yang akan diproses. 
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c. Melakukan verifikasi atas keakuratan dan keabsahan data  & 

informasi (incl. Bank checking) serta dokumen yang terkait dengan 

usulan pembiayaan dan diketahui oleh Business Manager (BM) 

d. Membuat dan merekomendasi Memorandum Usulan Pembiayaan 

(MUP) dan meneruskan kepada BM. 

e. Membuat  Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) yang berisikan 

seluruh keputusan KP dan menyerahkan kepada Unit Support 

Pembiayaan (USP) untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan 

KP telah tercakup dalam Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP). 

f. Menyampaikan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) kepada 

nasabah. 

g. Melaksanakan keputusan KP dan merealisasi dropping 

pembiayaan. 

h. Melakukan pemantauan pembiayaan serta pembinaan nasabah. 

i. Mengelola account dengan dasar / prinsip demi kepentingan Bank. 

j. Memproses permohonan nasabah yang berkaitan dengan 

penambahan, perpanjangan pembiayaan dan lain-lain. 

k. Melaksanakan upaya dan tindakan yang optimal dalam rangka 

pencapaian target market pembiayaan. 

l. Menjaga mutu / kualitas portifolio pembiayaan. 

m. Memasarkan produk pembiayaan dan melakukan cross selling atas 

produk dan jasa Bank Syariah X. 
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n. Memastikan telah terpenuhinya seluruh ketentuan / peraturan 

didalam pelaksanaan pembiayaan.  

o. Menyelesaikan / menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan 

(THP) Audit Intern maupun Ekstern yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

p. Secara berkala membuat laporan atas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya kepada Business Manger. 

5) Unit Support Pembiayaan  

Unit Support Pembiayaan bukan Anggota KP, namun berfungsi 

sebagai filterisasi proses realisasi pembiayaan. 

a. Melakukan verifikasi kelengkapan seluruh dokumen meliputi 

dokumen dalam safe keeping, Financing Document, dan file 

pembiayaan serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh KP,  

b. Melaksanakan penilaian / taksasi barang jaminan (termasuk 

mensupervisi taksasi yang dilakukan oleh Appraisal Independent) 

dan bi checking, legal opinion, trade checking. 

c. Memeriksa Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) sesuai dengan 

hasil KP. 

d. Melaksanakan pengikatan atas pembiayaan  dan jaminan. 

e. Melaksanakan penutupan asuransi barang jaminan. 

f. Melaksanakan administrasi realisasi pembiayaan dan administrasi 

pembiayaan lainnya. 
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g. Menyimpan, mengelola dan mengamankan dokumen-dokumen 

pembiayaan. 

h. Membuat Laporan Portfolio Cabang serta laporan-laporan lain 

yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. 

i. Menindak lanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan Audit Intern maupun 

Ekstern terkait dengan pelaksanaan tugas / tanggung jawabnya. 

6) Sekretaris Komite Pembiayaan 

a. Tugas tanggug jawab  

i. Menyelenggarakan rapat komite pembiayaan 

ii. Membuat notulen hasil keputusan rapat KP 

iii. Meneruskan MUP ke seluruh anggota KP apabila 

dilaksanakan dengan cara sirkulasi. 

b. Tugas dan tanggung jawab sekretaris KP di Kantor Pusat Non 

Operasional dilaksanakan oleh Financing Support Group (FSG). 

c. Tugas dan tanggung jawab sekretaris KP di KPO dan Kantor 

Cabang dilaksanakan oleh Unit Support Pembiayaan (USP). 

 

4.2.2 Proses Pembiayaan 

  Langkah-langkah yang dilalui Bank Syariah X mulai dari pencarian 

nasabah pembiayaan sampai dengan pelunasan pembiayaan oleh nasabah 

dituangkan dalam tabel dibawah ini. 

 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 65

Tabel 4.3 

Proses Pembiayaan 

LANGKAH KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Inisiasi 

► Solisitasi 

 

 

► Kunjungan setempat. 

► Informasi Bank (Bank checking) 

► Informasi dari     

pembeli/pemasok/bowheer/  

    pesaing 

 

Memorandum Usulan Pembiayaan 

(MUP) : 

� Analisa Pembiayaan ( Analisa 

Kualitatif dan Kuantitatif) 

► Analisa Jaminan. 

► Analisa Risiko. 

► Evaluasi Kebutuhan Dana 

► Penetapan Struktur Fasilitas 

► Pengajuan MUP ke KPP. 

 

Keputusan Pembiayaan oleh Komite 

► Rapat Komite 

► Sirkulasi. 

 

 

Pelaksanaan Keputusan KPP : 

► Penyampaian SPP ke Nasabah 

► Dokumentasi dan Administrasi 

► Penandatanganan Akad Pembiayaan 

dan Jaminan   

    

 

Pemantauan Pembiayaan : 

► Pemantauan Usaha Nasabah 

► Pemantauan Jaminan. 

► Pembinaan Nasabah. 

� Pemantauan Pembayaran Nasabah 

 

 

Pelunasan Pembiayaan : 
► Bukti Pelunasan. 

► Pelepasan jaminan. 

 

 

Sumber : Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

PENGAJUAN MUP 

REALISASI KEPUTUSAN 

 

PEMANTAUAN 

 

PENGUMPULAN DATA 

PELUNASAN 

 

VERIFIKASI DATA 

KEPUTUSAN PEMBIAYAAN 
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Inisiasi  

Tahapan dalam melakukan inisiasi, yaitu : 

a. Penetapan Target Market  

Dalam menetapkan target market Bank perlu memperhatikan Sektor Ekonomi 

yang memiliki prospek bisnis yang baik sehingga posisi Bank tergolong aman 

dan menguntungkan dalam membiayai sektor tersebut.  

Kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan antara lain : 

• Bisnis yang sedang tumbuh (sunrise industry) 

Bisnis yang sedang tumbuh menurut Bank Syariah X adalah bisnis yang 

memiliki pertumbuhan yang stabil atau sedang berada pada masa ekspansi. 

Contohnya adalah industri pertambangan.  

• Bisnis yang tidak terkena resesi 

Bisnis yang tidak terkena resesi menurut Bank Syariah X adalah bisnis 

yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memiliki 

keuntungan dalam operasinya. 

• Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah 

Bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah menurut Bank Syariah X 

adalah karena bisnis tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja 

(pabrik), menghasilkan swasembada pangan (sarana pertanian), 

menghasilkan devisa (barang ekspor atau kerajinan tangan). 
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• Bisnis yang mempunyai pasar yang jelas 

Bisnis yang memiliki pasar yang jelas menurut Bank Syariah X adalah 

bisnis yang target pasarnya sudah dapat di prediksi kebutuhannya. 

Contohnya perumahan, bahan pokok. 

b. Penghimpunan Informasi 

Penghimpunan informasi dapat dilakukan dengan ta’aruf dan wawancara. 

Ta’aruf adalah proses awal perkenalan antara A/M dengan nasabah melalui 

proses wawancara. Dalam wawancara tersebut  A/M akan memperoleh data-

data sementara tentang kondisi nasabah pemohon pembiayaan dan A/M 

memeriksa ulang kembali kelengkapan dan kebenaran data-data tadi. 

Dalam proses wawancara tersebut akan terlihat juga sikap atau komitmen serta 

konsistensi keabsahan data yang disampaikan secara tertulis oleh nasabah. 

Data tertulis tersebut sebagai acuan bagi A/M, sebab banyak terjadi perbedaan 

akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil wawancara. 

Selanjutnya masih dalam proses ta’aruf, diperlukan adanya data standar 

nasabah bagi setiap A/M yang ingin melakukan wawancara. Dari data standar 

itu pula para A/M bisa mengambil kesimpulan secara tepat apakah 

permohonan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan atau ditolak. Secara garis 

besar dalam wawancara tersebut harus mencakup hal-hal antara lain: 

• Kelengkapan data pemohon. 

• Penjelasan data-data pendukung. 

• Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon. 
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Solisitasi 

 Solisitasi adalah kegiatan dalam rangka memperoleh nasabah melalui proses 

mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah. Hasil solisitasi 

disajikan dalam bentuk laporan kunjungan (call report).  

Dalam menjalankan solisitasi, A/M harus mempunyai nilai standar tentang 

informasi yang akan diperoleh, sehingga diperoleh data yang objektif, tidak 

bersifat relatif dan tidak spekulatif.  

Adapun standar informasi yang dimaksud adalah: 

a. Informasi Umum 

• Informasi yang diperoleh adalah tentang eksistensi perusahaan itu sendiri, 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang operasi bisnis secara 

keseluruhan termasuk filosofi bisnis perusahaan, sasaran yang ingin 

dicapai, rencana kerja, sejarah perusahaan, para pendiri dan pemegang 

saham, serta prospek masa depan perusahaan. 

• Jumlah staf atau karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem 

penggajian, dan jaminan sosial lain. 

b. Informasi Kebutuhan Nasabah 

Bidang usaha yang dijalankan, rekan bisnis perusahaan, teknologi yang 

digunakan, franchising management assistances (waralaba) atau perjanjian 

bisnis dengan pihak ketiga yang lain (bila ada), prospek masa depan bidang 

usaha. 
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c. Informasi Kemampuan Pembayaran Kembali 

• Informasi mengenai kemampuan membayar kewajiban (repayment) 

umumnya tergantung dari kondisi dan hasil produksi itu sendiri, seperti 

cara pemasaran, perusahaan pesaing, kekuatan dan kelemahan perusahaan 

calon nasabah dibandingkan dengan perusahaan pesaing, distribusi produk, 

strategi penjualan yang diterapkan, hasil penjualan tertinggi yang pernah 

dicapai, piutang dagang. 

• Sumber pengadaan bahan baku atau bahan dagangan, cara pengadaan 

bahan baku, ciri khusus bahan baku. 

• Sistem pelaporan kegiatan usaha dan keuangan yang telah diaudit oleh 

kantor akuntan atau sesuai dengan ketentuan Bank Syariah X. 

• Adanya alternatif sumber pengembalian yang lain. 

d. Informasi Jaminan 

Dalam menghimpun informasi jaminan Unit Support Pembiayaan (USP) wajib 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

• Jenis jaminan yang diajukan, nilai pasar jaminan, pemilik jaminan dan 

marketable. 

• Kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada serta 

jenis dan sifat fisika kimianya. 

• Status hukum jaminan tersebut termasuk asuransi. 

e. Informasi Hubungan Pebankan dan Lembaga Keuangan Lainnya 

Dalam menghimpun informasi hubungan perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
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• Hubungan dengan bank lain yang pernah memberikan pembiayaan (kredit) 

sebelumnya dan tujuan penggunaan pembiayaan serta term dan kondisi 

fasilitas. 

• Dari informasi di atas akan terlihat struktur pendanaan operasi perusahaan. 

Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan 

maka dapat dilengkapi dengan persyaratan pembiayaan, jangka waktu 

pembiayaan, agunan pembiayaan dan kondite calon nasabah pada lembaga 

keuangan perbankan yang lama. 

• Hasil informasi dibandingkan dengan posisi di Neraca dan Rugi Laba serta 

agar diketahui mengapa nasabah tersebut ingin berhubungan dengan Bank 

Syariah X. 

Laporan Kunjungan 

 Laporan Kunjungan (Call Report / On The Spot (OTS)) adalah laporan 

kunjungan ke lokasi usaha nasabah yang dibuat oleh Account Manager (A/M) dan 

diketahui atasannya, sebagai dasar untuk proses pembiayaan selanjutnya. 

Garis besar pelaksanaan OTS adalag sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Sumber Data 

SUMBER DATA INFORMASI YANG 

DIPERLUKAN 

► Kantor Nasabah → Kas dan Bank 

→ Persediaan 

→ Harta Tetap 

→ Piutang Dagang 

→ Hutang Dagang 

→ Keadaan Pegawai 
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SUMBER DATA INFORMASI YANG 

DIPERLUKAN 

►Kantor/Pabrik/Toko dari Pemasok/ Pembeli / 

Bowheer 

→ Piutang/ Hutang Dagang 

→Volume penjualan/ pembelian 

→Syarat-syarat penjualan /  

pembelian 

→ Waktu penyerahan barang 

→Waktu dan riwayat 

pembayaran 

→ Tingkat kepuasan 

→ SPK / kontrak 

→Tingkat penyelesaian 

pekerjaan 

→Kuantitas dan kualitas 

peralatan 

► Jaminan → Lokasi dan plotting 

→ Kondisi 

→ Bukti Kepemilikan 

→ Ijin 

→ Pemanfaatan 

→ Penghuni 

→ Kapasitas (untuk mesin) 

→ Umur teknis (untuk mesin) 

→ Harga Pasar. 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Laporan OTS sekurang-kurangnya harus berisikan : 

1. Hari dan Tanggal Kunjungan. 

2. Nama Kru pengelola pembiayaan yang melakukan kunjungan. 

3. Tempat / lokasi kunjungan. 

4. Nama orang (berikut jabatannya) yang dimintakan informasi. 

5. Tujuan kunjungan. 

6. Hasil dan Kesimpulan Kunjungan. 
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7. Tanda tangan pejabat / pengelola yang melakukan kunjungan. 

 

4.2.3 Proses Analisis Pembiayaan 

Dalam melakukan analisa kelayakan pembiayaan ditentukan oleh 

kelayakan usaha nasabah sebagai sumber utama pelunasan pembiayaan (first way 

out) dan kelayakan agunan sebagai sumber pelunasan kedua (second way out) 

apabila sumber pelunasan yang utama tidak berjalan. 

 Proses keputusan pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan 

pembiayaan oleh calon nasabah sampai dengan keputusan oleh Bank Syariah X 

dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut. 

Bagan 4.1 

Keputusan Persetujuan 

CALON 

NASABAH 

ACCOUNT 

MANAGER 

SUPPORT 

 

BUSINESS 

MANAGER 

KOMITE 
PEMBIAYAAN 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Surat 

 Pemohonan 
▪ Inisiasi 

▪ Solisitasi 

• Trade 

Checking 

• Informasi 

pembeli/ 

penjual/ 

bowheer/ 

pesaing 

• Verifikasi 

data/inform

asi 

• Kunjungan 

setempat 

(OTS) 
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CALON 

NASABAH 

ACCOUNT 

MANAGER 

SUPPORT 

 

BUSINESS 

MANAGER 

KOMITE 
PEMBIAYAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

Sumber : Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 

4.3 Analisis Kelayakan Pembiayaan pada Bank Syariah X  

4.3.1 Faktor-faktor yang Digunakan oleh Bank Syariah X 

Faktor-faktor yang digunakan oleh Bank Syariah X dalam 

mempetimbangkan keputusan penyaluran pembiayaan pada calon nasabahnya 

menggunakan tiga faktor utama yaitu kondisi bisnis dari nasabah (perusahaan), 

kondisi manajemen nasabah (perusahaan) dan kinerja keuangan yang dilihat dari 

kinerja arus kas masa depan dan kinerja arus kas masa lalu. 

Ketiga faktor-faktor tersebut di atas memliki beberapa variabel yang 

terkait dengan faktor atau kriteria masing-masing seperti yang dijelaskan pada 

tabel dibawah ini. 

 

 

  Pembuatan  

   Memorandum 

   Usulan 

   Pembiayaan  

   (MUP) &FPN 

• Review 

FPN 

• Review 

FPN 

▪Pemberian 

  Keputusan 

 

▪ Penerbitan  

   Surat       

   Persetujuan 

   Pembiayaan 

   (SPP) 

 

Penandata

nganan 

SPP 

 

Penyampaian     

SPP 

 

 Penerimaan 

   SPP 

 

Review SPP 

▪ Review FPN  

▪ Pemberian 

  Keputusan di   

  cabang 
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Tabel 4.5 

Faktor-faktor Anlisis Pembiayaan 
Kondisi Bisnis Manajemen Kinerja Keuangan 

Risiko Industri 

 

Lamanya Usaha 

 
Pemasaran 

• Posisi  Persaingan 

• Hubungan dengan 

customer 

• Harga Produk dan 

Image 

 

Kelangsungan usaha 

• Diversifikasi Produk 

• Kelangsungan supply 

stok oleh dan hubungan 

dengan 

produsen/supplier. 

• Pengalaman 

manajemen 

 

• Integritas dan reputasi 

 

• Kualitas laporan 

keuangan 

a.Kinerja arus kas masa 

depan 

 

b.Kinerja keuangan masa 
lalu, meliputi :  

 

Kinerja Operasi 

• Pertumbuhan Penjualan 

• EBIT/Penjualan 

• Penjualan/Total aset 

Return 

• Return On Equity 

• Return On Asset 

Likuiditas/Solvensi 

• Current Ratio 

• EBIT/Principles & 

interest payment 

Rasio Hutang 

• Total Liab to Total aset 

• Asset/Ekuitas 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 

4.3.2 Formulir Pemeringkatan Nasabah pada Bank Syariah X 

  Dalam proses analisis pembiayaan, Bank Syariah X menggunakan suatu 

alat baku yang disebut Formulir Pemeringkatan Nasabah (FPN) yaitu suatu 

tools/alat yang digunakan oleh Bank Syariah X untuk menilai resiko terhadap 

pembiayaan yang akan diberikan kepada suatu nasabah sehingga dapat 

memudahkan komite dalam pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan.  

Adapun Parameter (variabel) Penilaian Peringkat untuk Kategori Aset 

Menengah dan Korporat Non-Manufaktur adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Kriteria Penilaian Scoring Faktor-Faktor Kondisi Usaha 

No VARIABEL 
SCORE 

1 2 3 4 5 

1 Industri Lihat catatan no.1 

2 Lamanya Usaha (dalam tahunan) 

<= 

2,5 2,5<u<5 5<u<9 9<u<13 >13 

3 

Pemasaran :           

3.a. Posisi persaingan lihat catatan  

3.b. Hubungan dengan customer, 

kualitas, harga dan image produk 

lihat catatan     

4 

Kelangsungan Usaha    

4.a. Diversifikasi Produk lihat catatan  

4.b. Kelangsungan supply stok oleh   

       dan hubungan dengan 

produsen/supplier lihat catatan 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Tabel 4.7 

Variabel Industri 

1. Industri Score 

Sangat Prospektif : Secara umum industri sangat prospektif. Market demand 

meningkat cepat, jauh melebihi supply dan celah pasar masih terbuka lebar. 

Tidak ada substansi yang dapat mengganggu permintaan industri ini. Kondisi 

ini akan terus berlangsung lama setidak-tidaknya sampai 10 tahun ke depan. 

5 

 

 

 

Prospektif : Secara umum industri prospektif. Market demand meningkat 

cepat dan celah pasar masih terbuka lebar. Kondisi ini akan terus berlangsung 

lama setidak-tidaknya sampai 5 tahun ke depan. 

4 

Cukup Prospektif : Secara umum industri masih cukup prospektif. Masih ada 

market demand yang cenderung meningkat dan belum terjadi over supply. 

3 

Kurang Prospektif : Secara umum, industri kurang prospektif, mengalami 

kejenuhan dan oversupply. Market demand cenderung tidak meningkat dan 

mengalami kesulitan untukberkembang lagi. 

2 

Lesu : Secara umum, industri lesu, mengalami stagnasi, produktifitas dan 
market demand menunjukkan tren menurun karena adanya substitusi yang 

lebih baik atau resesi. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah  
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Tabel 4.8 

Variabel Posisi Persaingan 
3.a. Posisi Persaingan Score 

Selalu menjadi market leader (majority market share), produk image yang 

baik dan selalu mempunyai strategi pemasaran yang efektif untuk 

mempertahankan posisi market leader. 

5 

Belum menjadi market leader namun bergaining position di pasar cukup 

baik dan selalu menjadi alternatif pasar dan posisinya di atas rata-rata 

market share industri atau produk sejenis. Memiliki strategi pemasaran 

untuk bertahan pada tingkatan ini dan bahkan meningkatkan lebih baik di 

masa mendatang. 

4 

Menempati posisi market share rata-rata industri terkait atau produk 

sejenis dan memiliki strategi pemasaran untuk tetap bertahhan atau 

meningkkat dari posisi market share rata-rata. 

3 

Menempati posisi market share di bawah rata-rata namun tidak merupakan 

minority share pada industri terkait atau produk sejenis. Memiliki strategi 

pemasaran, setidak-tidaknya tidak menyebabkan nasabah menjadi 

minority share. 

2 

Memiliki ”minority share” di pasar dan strategi pemasaran yang tidak 

jelas untuk meningkat ke posisi pasar yang lebih baik. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Tabel 4.9 

Variabel Hubungan dengan Costumer, Kualitas Produk dan Image 

3.b. Hubungan Dengan Customer, Kualitas Produk dan Image 

(wajib didukung dengan hasil trade checkings/market checkings) 

Score 

Lebih dari 10 Customer terbesar menyatakan : 

1. Sangat puas atas kualitas pelayanan yang diberikan nasabah 
2. Harga produk sangat bersaing dan sepadan dengan kualitas produk 

yang dipasarkan oleh nasabah. 

3. Akan tetap menggunakan produk atau berhubungan bisnis dengan 

nasabah setidak-tidaknya sampai 5 tahun ke depan. 

5 

Lima sampai 10 Customer terbesar menyatakan : 

1. Puas sampai dengan sangat puas atas kualitas pelayanan yang diberikan 

nasabah. 

2. Harga produk sangat bersaing dan sepadan dengan kualitas produk 

yang dipasarkan oleh nasabah. 

3. Akan tetap menggunakan produk atau berhubungan bisnis dengan 

nasabah setidak-tidaknya sampai lima tahun ke depan. 

4 

Dua di antara lima sampai sepuluh customer terbesar menyatakan : 

1. Cukup puas (derajat yang lebih rendah dari puas atau sangat puas) atas 

kualitas pelayanan yang diberikan nasabah. 

2. Harga produk relatif bersaing dan relatif sepadan dengan kualitas 

produk yang dipasarkan oleh nasababah. 

3. Akan tetap menggunakan produk atau berhubungan bisnis dengan 

nasabah setidak-tidaknya sampai lima tahun ke depan.  

3 

Dua di antara  lima sampai sepuluh customer terbesar menyatakan : 

1. Kurang puas (derajat yang lebih rendah dari cukup puas) atas kualitas 

pelayanan yang diberikan nasabah. 

2 
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2. Harga produk kurang bersaing dan kurang sepadan dengan kualitas 

produk yang dipasarkan oleh nasabah. 

3. Untuk sementara waktu ini masih tetap menggunakan produk atau 
berhubungan bisnis dengan nasabah, namun berencana akan mencari 

alternatif/substitusi lain. 

Dua di antara lima sampai sepuluh customer terbesar menyatakan : 

1. Tidak puas (derajat yang lebih rendah dari kurang puas) atas kualitas 

pelayanan yang diberikan nasabah. 

2. Harga produk tidak sepadan dengan kualitas produk yang dipasarkan 

oleh nasabah. 

3. Dalam waktu dekat akan mencari alternatif/substitusi supplier lain. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Tabel 4.10 

Variabel Diversifikasi Produk 
4.a Diversifikasi produk Score 

- Mempunyai jenis produk yang sangat beragam dan kontribusi terbesar 

pendapatan (>50%) bersumber dari lebih 40 jenis produk. 

5 

- Mempunyai jenis produk yang beragam dan kontribusi terbesar 

pendapatan (>50%) bersumber dari 30-40 jenis produk. 

4 

- Mempunyai jenis produk cukup beragam dan kontribusi terbesar 

pendapatan (30-50%) bersumber dari 10-30 jenis produk. 

3 

- Mempunyai jens produk yang terbatas dan pendapatan (30-50%) 
bersumber dari 5-10 jenis produk. 

2 

- Mempunyai jenis produk yang sangat terbatas dan pendapatan (30-

50%) bersumber dari 1-5 jenis produk. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Tabel 4.11 

Variabel Kelangsungan Supply Stok dan Hubungan dengan Produsen 
4.d. Kelangsungan supply stok oleh dan hubungan dengan 

produsen/supplier 

Score 

- Bahan baku tersedia banyak, mudah didapat, banyak supplier yang 

dapat menyuplai kebutuhan stok. 

- Selalu memenuhi komitmen dan kewajiban dengan baik kepada seluruh 
supplier. 

- Memiliki kontrak pengadaan stok dengan banyak supplier/produsen 

sehingga pasokan stok terjamin untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. 

5 

- Bahan baku tersedia banyak dan banyak supplier yang dapat menyuplai 

kebutuhan stok. 
- Selalu memenuhi komitmen dan kewajiban dengan baik kepada seluruh 

supplier. 

- Memiliki kontrak pengadaan stok dengan banyak supplier/produsen 

sehingga pasokan stok terjamin untuk jangka waktu 7-10 tahun ke 

depan. 

4 

- Bahan baku tersedia relatif banyak dan terdapat beberapa supplier yang 

dapat menyuplai kebutuhan stok. 

- Selalu memenuhi komitmen dan kewajiban dengan baik kepada seluruh 

supplier. 

3 
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- Memiliki kontrak pengadaan bahan baku dengan beberapa 

supplier/produsen sehingga pasokan stok terjamin untuk jangka waktu 

4-7 tahun ke depan. 

- Bahan baku tersedia relatif terbatas dan terdapat beberapa supplier 

yang dapat menyuplai kebutuhan stok. 

- Kadang-kadang tidak dapat memenuhi komitmen dan kewajibannya  

kepada para supplier. 

- Memiliki kontrak pengadaan bahan baku dengan beberapa 

supplier/produsen sehingga pasokan stok terjamin untuk jangka waktu 

2-4 tahun ke depan. 

2 

- Bahan baku tersedia relatif terbatas dan terdapat segelintir supplier 

yang dapat menyuplai kebutuhan stok. 

- Kadang-kadang sampai kepada relatif sering tidak dapat  memenuhi 

komitmen dan kewajiban kepada para supplier. 

- Pasokan stok tidak dapat dipastikan secara tegas, jelas dan terencana. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 

Tabel 4.12 

Kriteria Penialaian Scoring Faktor-Faktor Manajemen 

No VARIABEL 
SCORE 

1 2 3 4 5 

5 

Pengalaman Manajemen 
(Rata-rata)           

5.a Pengalaman sebagai 
manajemen dan/atau 

t<=2,5 2,5<t<5 5<t<10 10<t<15 t>15      di bidang bisnis terkait 

5.b Managerial Skill, 
kemampuan pengambilan        

Baik 

  

     keputusan, kejelasan 
jenjang organisasi Tidak Kurang Cukup Sangat 

     yang ada dan adanya 
program suksesi Baik Baik Baik  Baik  

     kepemimpinan yang baik         

5.c Kemampuan financial 
planning & control Lihat catatan 1 

5.d Berjiwa entrepeneur,profit 
& growth oriented dan result 
driven    Tidak Kurang Cukup 

Baik 
Sangat 

 Baik Baik Baik  Baik  

6 Integritas dan Reputasi Lihat catatan 2 

7 Kualitas Laporan Keuangan Lihat catatan 3 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 
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Tabel 4.13 

Variabel Kemampuan Financing Planning dan Control 
5.c. Kemampuan financial planning & control Score 

- Selalu melakukan perencanaan keuangan melalui penyusunan anggaran 

dan melakukan fungsi evaluasi pencapaian dan variasi budgeting. 

- Segera melakukan corrective action dan penyesuaian yang diperlukan 

apabila terjadi unfavorable budget variance. 
- Memperdayakan fungsi akuntansi manajemen keuangan dan internal 

control secara optimal di dalam organisasinya. 

- Selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai kegiatan dan 

operasional usaha saat ini. 

- Selalu menghindari spekulasi bisnis yang uncontrollable. 

 

5 

- Umumnya melakukan perencanaan keuangan melalui penyusunan 

anggaran dan melakukan fungsi evaluasi pencapaian dan variasi 

budgeting. 

- Secara umum melakukan corrective action dan penyesuaian yang 

diperlukan apabila terjadi unfavorable budget variance. 

- Fungsi akuntansi dan internal control cukup memadai. 
- Selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai kegiatan dan 

operasional usaha saat ini. 

4 

- Anggaran dan perencanaan keuangan dipergunakan sesuai kebutuhan 

saja. 

- Selalu memilii likuiditas yang cukup untuk membiayai kegiatan dan 

operasional usaha. Sekali-sekali terjadi pengaturan arus kas yang 

”mismatch”, namun dapat dengan segera diatasi. 

- Fungsi akuntansi dan internal control belum dioptimalkan dan lebih 

mengandalkan sistem tradisional yang didominasi oleh 

manajemen/pemilik perusahaan. 

3 

- Tidak menggunakan anggaran dan perencanaan keuangan. Pengelolaan 

uang lebih didominasi oleh intuisi. 

- Selalu memiliki kesulitan atau ”mismatch” likuiditas namun masih 

dapat ditutupi. 

2 

- Tidak menggunakan anggaran dan perencanaan keuangan. Pengelolaan 
uang lebih didominasi oleh intuisi. 

- Selalu memiliki kesulitan atau ”mismatch” likuiditas karena 

pengelolaan keuangan tidak terawasi secara efektif. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

Tabel 4.14 

Variabel Integritas dan Reputasi 

6. Integritas dan Reputasi Score 

- Skor rata-rata berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh sekurang-

kurangnya 5 main customer dan 5 main suppliers (calon) nasabah yang 

bersangkutan adalah > 4,5 

- Tidak pernah tercatat dalam daftar hitam (black list) BI selama 36 

bulan terakhir. 

- Tidak tercatat sebagai debitur berkolektibilitas lebih besar dari 1 (kol. 

2, 3, 4, atau 5) 

5 
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- Selalu memenuhi komitmen, persyaratan-persyaratan dan kewajiban 

menyampaikan laporan-laporan sesuai covenant penanaman dana tanpa 

harus diingatkan terlebih dahulu. 
- Tidak terjadi side streaming penggunaan dana. 

- Skor rata-rata berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh sekurang-

kurangnya 5 main customers dan 5 main suppliers (calon) nasabah 

yang bersangkutan adalah 3,5 < skor <= 4,5. 

- Tidak pernah tercatat dalam daftar hitam (black list) BI selama 36 

bulan terakhir. 

- Tidak tercatat sebagai debitur berkolektibilitas lebih besar dari 1 (kol. 

2, 3, 4, atau 5). 

- Selalu memenuhi komitmen, persyaratan-persyaratan dan kewajiban 

menyampaikan laporan-laporan sesuai covenant penanaman dana tanpa 

harus diingatkan terlebih dahulu. 
- Tidak terjadi side streaming penggunaan dana. 

4 

- Skor rata-rata berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh sekurang-

kurangnya 5 main customers dan 5 main suppliers (calon) nasabah 

yang bersangkutan adalah 2,5 < skor <= 3,5 

- Tidak pernah tercatat dalam daftar hitam (black list) BI selama 36 

bulan terakhir. 

- Tidak tercatat sebagai debitur berkolektibilitas lebih dari 1 (kol. 2, 3, 4, 

atau 5). 

- Memenuhi komitmen persyaratan-persyaratan dan kewajiban 

menyampaikan laporan-laporan sesuai covenant penanaman dana, 

tetapi sering diingatkan/ditegur terlebih dahulu. 

- Tidak terjadi side streaming penggunaan dana. 

3 

- Skor rata-rata berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh sekurang-

kurangnya 5 main customers dan 5 main suppliers (calon) nasabah 

yang bersangkutan adalah 2 < skor <= 2,5. 

- Pernah tercatat dalam daftar hitam (black list) BI selama 24 bulan 

terakhir. 
- Pernah atau tercatat sebagai debitur berkolektibilitas 2. 

- Kadang-kadang tidak memenuhi komitmen tanpa alasan yang dapat 

diterima. 

- Terjadi side streaming penggunaan dana. 

2 

- Skor rata-rata berdasarkan kuesioner yang dijawab oleh sekurang-

kurangnya 5 main customers dan 5 main suppliers (calon) nasabah 

yang bersangkutan adalah skor < 2. 

- Pernah tercatat dalam daftar hitam (black list) BI selama 12 bulan 

terakhir. 

- Pernah atau tercatat sebagai debitur berkolektibilitas 3, 4, dan/atau 5. 

- Sering tidak memenuhi komitmen dan persyaratan penanaman dana. 

- Terjadi side streaming penggunaan dana. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 
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Tabel 4.15 

Variabel Kualitas Laporan Keuangan 
7. Kualitas Laporan Keuangan Score 

- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang memiliki reputasi 

nasional maupun internasional. 

- Laporan yang disampaikan sistematis dan konsisten. 

- Menyajikan informasi keuangan secara transparan. 
- Laporan keuangan yang tersedia sekurang-kurangnya selama 5 tahun 

terakhir. 

5 

- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang memiliki reputasi 

baik di tingkat regional maupun nasional. 

- Laporan keuangan yang disampaikan sistematis dan konsisten. 

- Menyajikan informasi keuangan secara transparan. 

- Laporan keuangan yang tesedia hanya selama 4 tahun terakhir. 

 

4 

- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang memiliki reputasi 

regional. 

- Laporan yang disampaikan sistematis dan konsisten. 

- Secara wajar masih dianggap menyajikan informasi keuangan secara 

transparan. 

- Laporan keuangan yang tesedia hanya selama 2-3  tahun terakhir. 

3 

- Laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik. 
- Laporan yang disampaikan sistematis dan konsisiten. 

- Belum dapat dipastikan kewajaran dan transparansi penyajian infomasi 

keuangan. 

- Laporan keuangan yang tersedia hanya selama 2 tahun terakhir. 

2 

- Laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik. 
- Laporan keuangan disampaikan tidak sistematis dan tidak konsisten. 

- Belum dapat dipastikan kewajaran dan transparansi penyajian 

informasi keuangan. 

- Laporan keuangan yang tersedia hanya selama 1 tahun terakhir. 

1 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 

Kinerja keuangan 

8. Kinerja Arus kas (masa Depan) 

 Arus akas merupakan perkiraan atas masa depan perusahaan sehingga 

menempati posisi utama dalam pengambilan keputusan. Kinerja arus kas 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajibannya di masa datang. Untuk itu, penilaian arus kas didasarkan kepada 
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asumsi yang realistis dan kecukupannya dalam memenuhi kewajiban hutangnya 

melalui kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Variabel Kondisi Arus Kas 
Kondisi Arus Kas Scoring 

Cukup : 100%-110% mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada    

Bank X dan pihak lain 

3 

Baik   : 110%-125% mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada Bank X 
dan pihak lain. 

4 

Sangat Baik :  > 125% mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada Bank 

X dan pihak lain. 

5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 

9. Kinerja Keuangan (masa lalu) 

9.a Sales Growth 

 Penjualan merupakan parameter kinerja keberhasilan perusahaan karena 

mencerminkan sukses perusahaan melakukan penetrasi pasar, selain faktor 

ekonomi. Atas hal tersebut, stabilitas kinerja penjualan merupakan faktor penting 

dalam pengambilan keputusan. 

Tabel 4.17 

Variabel Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan Penjualan Scoring 

Menurun dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir 1 

Tidak stabil dan berfliktuasi namun cenderung tumbuh kurang dari (<) 8% 

dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir. 

2 

Pertumbuhan stabil (rata-rata 8-14%) dalam 3 tahun terakhir 3 

Rata-rata pertumbuhan meningkat sedang (15-20%) dalam 4 tahun 

terakhir 

4 

Rata-rata pertumbuhan meningkat pesat (>20%) dalam 5 tahun terakhir 5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

9.b Return on Capital Employed (ROE) 

 Kinerja ROE dihitung dengan formula sebagai berikut:  

ROE  =  Total sales  x  Laba bersih (EAT)  x  Total asset 

  Total Assets            Total Sales            Total equity 
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Benchmark kriteria scoring variable ini didasarkan atas rata-rata ROE dalam dua 

tahun terakhir pada industri/bisnis sejenis. Apabila belum tersedia, dapat 

menggunakan asumsi bahwa pemilik modal mengharapkan keuntungan rata-rata 

di atas suku bunga yang berlaku. Untuk ini digunakan pendekatan rata-rata 20% 

per tahun (one fits for all). Angka ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai 

kondisi terkini. 

Kriteria penilaian scoring ROE adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Variabel ROE 
ROE Scoring 

Lebih dari 20% dibawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 

2-3 tahun terakhir. 

1 

10-20% dibawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 2-3 
tahun terakhir. 

2 

± 9% dari rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3 tahun 

terakhir. 

3 

10-20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3-4 ahun 

terakhir. 

4 

Lebih dari 20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 4-

5 tahun terakhir. 

5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

9.c Margin Laba : EBIT/Sales 

 Margin laba (EBIT/Sales) merupakan parameter penting yang 

menunjukkan efesiensi perusahaan dalam mencetak laba. Semakin besar 

parameter margin laba, semakin besar pula acuan standar (benchmark) dalam 

menentukan penilaian EBIT/Sales adalah EBIT/sales rata-rata industri/bisnis 

sejenis dalam 2 tahun terakhir. Apabila tidak tersedia, maka dipergunakan standar 

(pendekatan) one fits for all yang dipandang sebagai nilai sedang, yaitu 20%. 

Kriteria penilaian EBIT/Sales adalah sebagai berikut: 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 84

Tabel 4.19 

Variabel Kondisi Marjin Laba 
Kondisi Marjin Laba (EBIT/Sales) Scoring 

Lebih dari 20% dibawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 

2-3 tahun terakhir. 

1 

10-20% di bawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 2-3 

tahun terakhir. 

2 

± 9% dari rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3 tahun 

terakhir. 

3 

10-20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3-4 tahun 

terakhir. 

4 

Lebih dari 20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 4-

5 tahun terakhir. 

5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 9.d Sales/Total Asset 

 Parameter perputaran aktiva ini menunjukkan kinerja investasi yang 

peningkatannya merupakan hasil dari peningkatan perputaran piutang dagang, 

inventory, dan aktiva tetap. Benchmark penilaian adalah Sales/Total Asset rata-

rata industri/bisnis sejenis dalam 2 tahun terakhir. Apabila tidak tersedia, maka 

dipergunakan standar (pendekatan) one fits for all yang dipandang sebagai nilai 

sedang, yaitu 2 kali. Kriteria penilaian Sales/Total Asset adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Variabel Kondisi Perputaran Aktiva 

Kondisi Perputaran Aktiva Scoring 

Lebih dari 20% dibawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 

2-3 tahun terakhir. 

1 

10-20% di bawah rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 2-3 

tahun terakhir. 

2 

± 9% dari rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3 tahun 

terakhir. 

3 

10-20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 3-4 tahun 

terakhir. 

4 

Lebih dari 20% di atas rata-rata industri atau nilai one fits for all dalam 4-

5 tahun terakhir. 

5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 
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9.e Asset/Equity 

 Parameter ini disebut sebagai Equity Multiplier yang juga mencerminkan 

besaran parameter Debt To Equity Ratio (DER). Dengan mengasumsikan bahwa 

maksimal DER yang ditoleransi adalah 5 kali, maka besaran maksimal parameter 

asset/equity adalah 6 kali. 

Tabel 4.21 

Variabel Besar Asset/Equity 
Besarnya Asset/Equity Scoring 

Tidak baik, lebih baik dari (>8 kali) dalam 2-3 tahun terakhir 1 

Kurang baik, 6-8 kali dalam 2-3 tahun terakhir 2 

Cukup baik, 4-6 kali dalam 3 tahun terakhir 3 

Baik, 3-4 kali dalam 3-4 tahun terakhir 4 

Sangat baik, klurang dari 3 kali dalam 4-5 tahun terakhir 5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 9.f EBIT/Interest 

 Parameter ini mencerminkan kemampuan pendapatan sebelum beban 

bunga dan pajak (EBIT) untuk membayar beban bunga yang mungkin ada sebagai 

akibat nasabah masih menggunakan kredit konvensional. 

Tabel 4.22 

Variabel Besarnya Parameter 

Besarnya Parameter Scoring 

Kurang dari 1.75 kali dalam 2-3 tahun terakhir 1 

1.75 – 2.5 kali dalam 2-3 tahun terakhir 2 

2.5 – 3.0 kali dalam 3 tahun terakhir 3 

3.0 – 4.0 kali dalam 3-4 tahun terakhir 4 

Lebih dari 4 kali dalam 4-5 tahun terakhir 5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 

 9.g Current Ratio 

 Parameter ini menggambarkan ketersediaan likuiditas untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek, dan merupakan rasio antara current asset terhadap 

current liability. Tidak ada ukuran yang standar dari rasio ini. Jika rasio ini kurang 

dari 1 berarti likuiditas kurang, sedangkan jika terlalu besar maka tidak baik bagi 
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perusahaan. Untuk itu, ukuran optimal dari rasio ini hanya dinilai baik pada range 

1.25 – 2 kali, diluar interval tersebut dinilai tidak baik. 

Tabel 4.23 

Variabel Besaran Current Ratio 
Besaran Current Ratio Scoring 

Tidak baik, kurang dari 1 dalam 2-3 tahun terakhir 1 

Kurang baik, lebih dari 2 dalam 2-3 tahun terakhir 2 

Baik, 1.25 – 2 sekurang-kurangnya dalam 3 tahun terakhir 3 

Baik, 1.25 – 2 sekurang-kurangnya dalam 4 tahun terakhir 4 

Baik, 1.25 – 2 sekurang-kurangnya dalam 5 tahun terakhir 5 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah.  

 Berdasarkan ketentuan tentang penilaian (scoring) tersebut, maka kategori 

peringkat untuk aset non-manufaktur adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.24 

Tabel Peringkat 

Grade 
Total Score 

Keterangan 
Min Max 

R-1 90 100 

In
v
e

s
tm

e
n

t 
G

ra
d
e

 

R-2 80 90 

R-3 70 80 

R-4 60 70 

R-5 50 60 

N
o
n

 I
n
v
e
s
tm

e
n
t 

G
ra

d
e

 

R-6 40 50 

R-7 30 40 

R-8 20 30 

R-9 10 20 

R-10 0 10 

Sumber : Kebijakan Manual dan Prosedur Pembiayaan Bank Syariah X 
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4.4 Contoh Kasus Analisis  Pemeringkatan Nasabah 

Nama Nasabah : PT. ABC 

Bidang Usaha : Jasa angkutan dan penyaluran bahan bakar minyak 

(BBM) serta pengadaan barang kapal (telah 

beroperasi komersial selama 6 tahun) 

Kondisi Industri (1) : - Memiliki prospek yang sangat baik, market 

demand cenderung meningkat pesat karena 

kebutuhan bahan bakar minyak yang semakin 

meningkat hingga 10 tahun ke depan. 

- Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri 

dari pulau-pulau sehingga sarana transportasi laut 

sangat dibutuhkan untuk menjaga perdagangan 

mobilisasi dan pembangunan. 

- Omzet pengisian BBM yang ada di Pertamina 

rata-rata per bulannya mencapai 15.000 KL, 

dimana penjualan PT. ABC hanya mencapai 

sekitar 10% pangsa pasar tersebut atau 1.000-

1.500 KL. Dengan semakin banyaknya kegiatan 

ekspor impor maka kebutuhan bahan bakar kapal 

juga akan semakin meningkat. 

Posisi persaingan (3a) : - Berdasarkan data dari PT Pertamina, PT ABC 

menempati urutan ke 1 khususnya di bidang 

bunker BBM kapal. 
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Hubungan dengan : - PT ABC memeberikan  jaminan kepada customer  

Customer, kualitas, harga   akan effesiensi waktu pengisisan BBM, mutu/ 

dan image produk (3b)    kualitas BBM, jumlah/kuantitas BBM.   

- PT. ABC memberikan keuntungan yaitu tenggang 

waktu pembayaran selama 2 minggu sampai 

dengan satu setengah bulan 

- PT ABC telah mendapat kepercayaan melayani 

berbagai perusahaan pelayaran karena kepuasan 

akan produk yang ditawarkan. 

Diversifikasi produk (4a) : - Baik dalam bidang Mobile Bunker Agent maupun 

supplier BBM kapal, PT ABC telah mendapat 

kepercayaan melayani berbagai perusahaan 

pelayaran untuk melaksanakan khususnya sebagai 

Mobile Bunker Agent Pertamina. Jumlah bunker 

yang telah dilayani di tahun 2007 adalah sebesar 

3.525 KL.   

Kelangsungan supply(4b) : - Sistem dan prosedur pelaksanaan jasa penyaluran 

bahan bakar  minyak (bunker) kapal-kapal sesuai 

dengan ketentuan dan aturan PT. Pertamina 

(Persero)   Unit Pemasaran III  sebagai supplier 

yang dijalankan secara profesional & transparan 

serta mentaati undang-undang & peraturan 

pemerintah RI. 
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- PT. ABC berkewajiban menjaga citra & nama 

baik PT. Pertamina (Persero). 

Pengalaman bisnis(5a,5b): - PT ABC beroperasi secara komersial selama 6 

tahun. 

- Manajemen skill, kemampuan pengambilan 

keputusan, kejelasan jenjang organisasi dan 

adanya program suksesi kepemimpinan dinilai 

baik. 

Financial planning dan : Berdasarkan pengamatan, penelitian dan evaluasi 

Entrepremership (5c,5d) yang dilakukan oleh Account Manager dan USPD 

(dengan menggunakan formulir/instrumen kuesioner 

baku yang dirancang khusus untuk ini), disimpulkan 

sebagai berikut : 

- Melakukan perencanaan keuangan melalaui 

penyusunan anggaran dan melakukan fungsi 

evaluasi pencapaian dan variasi budgeting. 

- Memiliki likuiditas yang cukup untuk membiayai 

kegiatan dan operasional usaha. 

- Fungsi akuntansi dan control cukup memadai. 

Integritas dan reputasi : Berdasarkan pengamatan, penelitian dan evaluasi 

Nasabah (6)  yang dilakukan oleh Account Manager dan USPD 

  (dengan menggunakan formulir/instrument 

kuesioner baku dan investigasi/checking yang 
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dirancang khusus untuk ini), disimpulkan sebagai 

berikut : 

- Tercatat sebagai debitur berkolektibilitas 

lancar. 

- Jiwa entrepeneur, profit & growth oriented 

dan result driven manajemen nasabah dinilai 

cukup baik. 

Kualitas laporan keuangan(7): Nasabah menyerahkan laporan keuangan kepada 

Bank Syariah X dengan kondisi sebagai berikut : 

- Laporan keuangan (posisi Desember 2005-

2007) diaudit oleh akuntan publik. 

- Laporan keuangan disajikan kurang sistematis. 

- Secara wajar masih dianggap menyajikan 

informasi keuangan secara transparan. 

Proyeksi cash flow (8) : Asumsi Cash Flow adalah sebagai berikut: 

1. BBM yang dijual meliputi MFO dan HSD/MGO 

dengan harga beli, harga jual, dan penjualan per 

bulan sbb : 

    Tabel 4.25 

         Asumsi Cash Flow 

Jenis BBM Harga Beli / KL Harga Jual / KL Asumsi 

Penjual

an 

Kl/bln 
-  MFO Rp. 5.369.700 Rp. 5.496.700 2300 
-  HSD/MGO Rp. 7.842.200 Rp. 8.006.200 1.300 
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     Ket : 

- MFO = Marine Fuel Oil 

- HSD = High Speed Diesel 

- Penjualan di bulan ke 4 

diasumsikan    meningkat 

sebesar 50% 

2 Asumsi biaya operasional  sebesar 3% dari 

pejualan & biaya umum administrasi sebesar 1% 

dari penjualan. 

3 Pembiayaan dari Bank Syariah X sebesar Rp. 

10.000.000.000,- untuk modal kerja 

4 Biaya administrasi Bank Syariah X sebesar 1% 

dari plafond 

5  Yield yang diharapkan Bank Syariah X sebesar 

14% p.a 

6 Jangka waktu pembiayaan pembiayaan modal 

kerja selama 12 bulan 

 Atas dasar proyeksi arus kas tersebut dapat terlihat 

bahwa PT. ABC mampu mengembalikan 

pembiayaan modal kerja  selama 12 bulan dan 

memenuhi seluruh kewajibannya. 

Kinerja keuangan 3 tahun: Account Manager bersama USPD telah merampungkan 

terakhir spreadsheet dan analisis laporan keuangan 3 tahun   

 terakhir, dengan data keuangan sebagai berikut. 
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    Tabel 4.26 

         Kinerja Keuangan 
Uraian Per Per Per 

 31 Des’ 05 

31 Des’ 06 31 Des 07 

RASIO-RASIO 

    

Current Ratio 686.94 % 883.21 % 4273.71 % 

Net Profit Margin 4.43 % 6.12 % 4.56 % 

Days payable 7  4  1  

Days receivables  37  23  36  

Cash to cash period 30  36  48  

ROE 51.48 % 54.43 % 55.11 % 

ROA 32.11 % 40.84 % 25.34 % 

Debt to Equity 0.60  0.33  1.17  
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Tabel 4.27 

Formulir Pemeringkatan Nasabah 

KRITERIA BOBOT VARIABEL 
SCORE SCORE 

1 2 3 4 5 TERBOBOT 

Kondisi 

Bisnis 
25% 

1. Resiko Industri         X  5  

2. Lamanya Usaha      X      3 

3. Pemasaran            4.5 

    3.a. Posisi Persaingan         X   5 

    3.b. Hubungan dengan Customer, 

       X    4           kualitas,Harga dan Image Produk 

4. Kelangsngan usaha            3 

    4.a. Diversifikasi produk    X        2 

    4.b. Kelangsungan supply stok oleh dan  

      X     4            hubungan dengan supplier/produsen 

  

Sub 

Total  15.5 

Rata-

rata  0.97 

Manajemen 30% 

5. Pengalaman Manajemen            3.75 

    5.a pengalaman sebagai manajemen dan/atau 

    X       3           bidang bisnis terkait 

    5.b managerial skill, kemampuan pegambilan 

      X     4 

          keputusan, kejelasan jenjang organisasi & 

          adanya program kepemimpinan yang baik 

    5.c kemampuan financial planning & control       X     4 

    5.d berjiwa enterpeneur, profit & growth    

oriented dan result driven       X     4 

6. Integritas dan repulasi       X     4 

7. Kualitas Laporan Keuangan      X      3 

  

Sub 

Total 10.75  

Rata-

rata  1.07 

Keuangan 45% 

60% 8. Kinerja arus kas Masa Depan         X   5 

40% 

9. Kinerja Keuangan masa Lalu           3.67  

    9.a. Sales Growth         X    4 

    9.b. Return On Capital Employeed         X   5 

    9.c. EBIT/Sales  X          1 

    9.d. Sales/Total Asset         X   5 

    9.e. Asset/Equity         X   5 

    9.f. EBIT/Interest         X   5 

    9.g. Current Ratio    X        2 
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Sub 

Total  8.86 

Rata-

rata  2.04 

Total 100%   

Jumlah Murni Rata-rata Terbobit (JMTR) (1+2+…+9)  4.08 

Jumlah Tertimbang Rata-rata (JMTR x 20)  81.6 

    Investment Grade R – 2 

    Non Investment Grade # 

Sumber : Data diolah 

 

Kesimpulan:  Jumlah tertimbang rata-rata (JMTR) pada penilaian/scoring atas 

analisis PT. ABC adalah sebesar 81,6. Berdasarkan ketentuan 

tentang penilaian (scoring), maka permohonan pembiayaan PT. 

ABC masuk ke dalam grade R-2 atau Investment Grade (dapat 

dibiayai). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data dari hasil penelitian pada Bank Syariah X serta 

pembahasan beradasarkan teori yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa: 

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Bank Syariah X dalam 

memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja mudharabah/musyarakah 

kepada nasabahnya terbagi ke dalam tiga aspek yaitu : 

b. Kondisi bisnis, yang terdiri dari resiko industri, lamanya usaha, 

pemasaran serta kelangsungan dan kualitas produksi. 

c. Manajemen, yang terdiri dari pengalaman manajemen, integritas dan 

reputasi serta kualitas laporan keuangan. 

d. Kinerja keuangan, yang terdiri dari kinerja arus kas masa depan dan 

kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja operasi, return, 

likuiditas/solvensi, dan rasio hutang yang didapatkan dari informasi 

Neraca dan laporan Laba Rugi Nasabah. 

2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

pembiayaan pada Bank Syariah X adalah faktor kinerja keuangan yang 

memiliki bobot sebesar 45% terbagi ke dalam kinerja arus kas masa depan 

60% dan kinerja keuangan masa lalu 40%. Hal tersebut karena laporan 

keuangan merupakan gambaran tentang keadaan keuangan atau 

kemampuan  suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.  
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5.2 Saran 

1. Sebaiknya Bank Syariah X memiliki Pemeringkatan Industri untuk 

menilai kelayakan pembiayaan yang diberikan selain Formulir 

Pemeringkatan Nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana risiko pembiayaan yang diberikan untuk masing-masing jenis 

industri. 

2. Peringkat nasabah sebaiknya disusun oleh unit kerja yang terpisah dan 

independent (tidak di bawah devisi kredit atau pembiayaan). 

3. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah X dirasa belum 

cukup mampu dalam usahanya menurunkan Non Performing Financing 

(NPF). Hal ini terbukti adanya kenaikan NPF pada tahun 2009. karena itu 

sebaiknya Bank Syariah X lebih meningkatkan kualitas pembiayaannya 

melalui penilaian scoring yang lebih mendalam. 

4. Untuk menghindari subjektifitas, sebaiknya fungsi marketing dengan 

analisis dipisahkan dari tugasnya sebagai pencari nasabah dan penilaian 

kelayakan nasabah. 
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Lampiran 1 

Usulan Pembiayaan pada Bank Syariah X Indonesia 

TUJUAN 

  
Memorandum ini diajukan sebagai bahan pertimbangan Komite Pembiayaan sehubungan dengan 

permohonan PT. ABC seperti tertuang dalam surat tanggal 6 Pebruari  2008 untuk memperoleh Fasilitas 

Pembiayaan Wa’d/Line Facility Al-Musyarakah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) 

yang akan digunakan untuk modal kerja pembelian bahan bakar (MFO atau HSD) dengan jangka waktu 12 

bulan. 

Sehingga apabila disetujui, total fasilitas yang diterima PT. ABC adalah: 

 

 

PT. ABC merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa angkutan & 

penyaluran bahan bakar minyak serta pengadaan barang kapal. PT. ABC didirikan pada 23 April 

1999 dengan akte pendirian no. 110 di hadapan Notaris Drs.Achmad SH. di Jakarta dengan 

Pengesahan dari Menteri Kehakiman no. C-12345  HT.01.01.TH.2005 tanggal 2 Agustus 2005. 

Berikut identitas & legalitasnya: 

 

 Nama Perusahaan :  PT. ABC 

 Alamat   : Gg: 03 RT 04 RW 05 

     Jakarta 14320 

 Telpon no.  : 6221-234567/765432 

 Fax. No.  : 6221-234567 

 Akte Pendirian  : no. 110 tanggal 23 April 1999 

     Notaris Drs.Achmad, SH di Jakarta 

Akte Perub. Terakhir : No. 15 tanggal 21 Februari 2007, Notaris Achmad, SH. 

Di Jakarta 

 SIUP Pelayaran  : B XXVI-100/AL.59 

 NPWP   :  01.866.165.2-042.000 

 TDP   : 09.02.2.61.21476 

 Mobile bunker agent : 310.04 

 Srt ijin AdPel  : AT.543/08/24/Ad.Tpk.05 

 SKD   : 122/1.823.1/IV/M/2005 

 

Susunan Pengurus & Kepemilikan Saham: 

 

No. Fasilitas Plafond awal O/S Mar 08 Kegunaan Jangka 

waktu 
1. Al-Murabahah  (Lama) Rp. 3.994.000.000,- 3.994.000.000,- Pembelian small 

tanker 

48 bulan 

2. Wa’d/Line Facility  Al-Musyarakah 

(Lama) 

Rp. 3.400.000.000,- 2.400.000.000,- Modal kerja 

pembelian bahan 

bakar 

12 bulan 

3 Wa’d/Line Facility  Al-Musyarakah 

(Baru) 

Rp 10.000.000.000,-  Modal kerja 

pembelian bahan 

bakar 

12 bulan 

 TOTAL Rp. 17.394.000.000,- 6.394.000.000,-   
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Modal dasar perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 lembar 

saham masing-masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut, telah 

ditempatkan oleh para pemegang saham sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Adapun 

susunan pengurus & pemegang saham adalah sbb: 

 

No. Nama Pemilik Jabatan Jumlah 

saham (lbr) 
Jumlah modal 

(Rp) 
% 

Kepemilikan 
1. Budi Komisaris 250 250.000.000 50 
2. Asep Dir. Utama 250 250.000.000 50 
3. Achmad Direktur - - - 

TOTAL  500 500.000.000 100 
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I. GAMBARAN USAHA 

 

PT. ABC adalah Perusahaan Pelayaran Nasional yang telah bergerak selama 6 tahun di bidang 

jasa keagenan kapal, jasa penyaluran  bahan bakar minyak (agen bunker) HSD/MFO dan jasa 

pengadaan barang untuk kapal-kapal niaga , kargo dan umum yang berada di wilayah perairan 

atau berlabuh di Tanjung Priok & sekitarnya. 

 

Perkembangan  usaha jasa bunker kapal dalam era globalisasi saat ini telah mendorong tingkat 

persaingan usaha yang semakin kompetitif & memberikan pelayanan terbaik “Customer 

Satisfaction” telah menjadi salah satu dasar pokok penilaian terhadap kinerja sebuah perusahaan 

jasa bunker kapal.  

 

Dengan potensi yang dimiliki yaitu sumber daya manusia yang berpengalaman , trampil dan 

dapat dipercaya, dilandasi penerapan program kerja yang benar dan komitmen siap bekerja keras 

memberikan pelayanan terbaik serta difasilitasi oleh sarana yang memadai, dapat dijadikan 

referensi bagi PT. ABC untuk mejawab tantangan tersebut. 

 

VISI :  
Menjadi sebuah perusahaan jasa angkutan dan penyaluran bahan bakar minyak yang handal & 

terpercaya 

 

MISI : 

- Menyediakan fasilitas angkutan & penyaluran bahan bakar minyak yang baik 

- Menjalin kerjasama yang harmonis berlandaskan kejujuran dan ketulusan hati dengan 

berbagai pihak guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan & mitra 

usaha 

- Menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, mitra usaha, karyawan & pemegang saham 

 

PROGRAM KERJA  : 
Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan maka PT. ABC berkomitmen menerapkan 

program kerja Pelayanan 3J yang meliputi: 

- Jaminan efisiensi waktu pengisian bahan bakar minyak 

- Jaminan mutu/kualitas bahan bakar 

- Jaminan jumlah/kuantitas bahan bakar minyak 

Sistem dan prosedur pelaksanaan jasa penyaluran bahan bakar  minyak (bunker) kapal-kapal 

sesuai dengan ketentuan dan aturan PT. Persero Unit Pemasaran III yang dijalankan secara 

profesional & transparan serta mentaati undang-undang & peraturan pemerintah RI. 

 

Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha sebagai Mobile Bunker Agent ini, PT. ABC berkewajiban 

menjaga citra & nama baik PT. Persero. 

 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Perusahaan akan terus mendorong terlahirnya tenaga-tenaga muda yang memiliki ketrampilan, 

profesional, terpercaya, berdedikasi dan siap bekerja keras serta memiliki komitmen siap bekerja 

keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.  

 

Berpandangan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah investasi jangka 

panjang, maka perusahaan menerapkan sebuah strategi pengembangan yang berpedoman pada: 

- Pengembang yang konsisten & berjenjang 

- Membangun suasana kerja yang harmonis & nyaman 
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- Perlindungan untuk karyawan sesuai dengan standar perusahaan pelayaran & peraturan 

yang berlaku 

- Memberikan remunerasi dan penghargaan kerja dalam bentuk kesejahteraan bagi 

karyawan 

Penerapan strategi pengembangan ini diharapkan terbangunnya sebuah standarisasi kerja yang 

unggul dan produktif guna mempercepat pencapaian visi & misi perusahaan. 

 

WILAYAH PELAYANAN 
PT. ABC berkedudukan di Jakarta dengan wilayah pelayanan bunker meliputi perairan Tanjung 

Priok, Marunda, Sunda Kelapa dan sekitarnya. 

 

SARANA BUNKER 

PT. ABC telah mempersiapkan sarana angkutan & penyaluran bahan bakar minyak berupa SPOB 

(Self Propeller Oil Barge) kapasitas 550 KL dengan nama MT. Soraya Selatan menggunakan 2 

unit gear pump 150 KL/jam, Small Tanker dengan nama Boyat IV dengan kapasitas 500 KL 

menggunakan 2 unit gear pump 125 KL/jam, dan Tongkang bunker Angkasa Terang II dengan 

kapasitas 550 KL menggunakan 2 unit gear pump dengan kapasitas max 120 KL/jam, yang 

ditarik dengan Tug Boat Samson. 

 

PROYEKSI USAHA 
PT. ABC telah membuat kesepakatan dengan perusahaan pelayaran nasional dalam bidang 

pelayanan bunker bahan bakar minyak untuk kapal-kapal berbendera Indonesia atau internasional 

yang berlabuh di Tanjung Priok dan sekitarnya. Berikut beberapa perusahaan pelayaran rekanan 

PT. ABC yang selama ini menggunakan jasanya: 

No Nama Customer  Kebutuhan/bln  
1 PT XXI               550  KL 
2 PT BAHANAN Transport               205  KL 
3 PT FALLEN STAR               200  KL 
4 PT AMAS TERANG Utama               160  KL 
5 PT Betawi Lintas Samudera            1,090  KL 
6 PT Padang Shipping Service               100  KL 
7 PT Djakarta Thunder               650  KL 
8 PT Indonesia Fortune Gold               100  KL 
9 PT System Insan Utama               150  KL 

10 PT Sinar Samudera               125  KL 
11 PT Soto Betawi pake Rendang                 75  KL 
12 PT Gulai Kambing Ciledug               120  KL 

 Total bunker yang telah dilayani thn 2007            3,525  KL 

  
Untuk pelayanan pada kapal-kapal niaga/umum, PT. ABC memberikan keuntungan yaitu 

tenggang waktu pembayaran selama 2 minggu sampai dengan satu setengah bulan. Di sisi mobile 

bunker agent untuk bunker HSD (High Speed Diesel), PT. ABC mendapatkan keuntungan berupa 

margin sebesar Rp. 107/liter dari Persero, Handling Fee Rp. 30,-/liter dan fee jasa angkut Rp. 

62/liter sedangkan untuk layanan MFO dengan small tanker, umumnya dapat diperoleh margin 

3%. 

Ekspansi usaha yang dilakukan pada tahun 2007 lalu membawa dampak pada bertambahnya 

permintaan ditahun 2008 ini. Tdak hanya datang dari dalam negeri, kepercayaan juga datang dari 

agen-agen dan perusahaan pelayaran Singapore. Beberapa agen  dan  perusahaan Singapura yang 

telah setuju untuk menggunakan jasa PT.ABC untuk pengisian BBM adalah : 
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Nama  

Permintaan 

Kebutuhan 

Bulanan 

(Approx) 

Yang sudah 

bisa dilayani 

WFS PTE Ltd 1000 KL 140 KL 

STAR  300 KL 200 KL 

M R 150 KL - KL 

Int. CB 1000 KL 100 KL 

Monjasa 500 KL - KL 

Dan  500 KL 100 KL 

 

Selain pasar mancanegara, peningkatan permintaan pasar domestik juga tercermin dari beberapa 

nama baru yang menjadi custormer PT. ABC , sebagai berikut: 

Nama  

Permintaan 

Kebutuhan 

Bulanan 

(Approx) 

PT IXI 1500 KL 

PT SS MO 125 KL 

PT BRL 225 KL 

ST IKJ 160 KL 

PT TTR 250 KL 

Dari demand yang muncul untuk tahun 2008 maka potensi maksimal penambahan penjualan di 

2008 adalah 5.710 KL. 

 

PERSAINGAN PASAR 

Dari sisi makro dapat dilihat bahwa, negara Republik Indonesia merupakan negara maritim yang 

terdiri dari pulau-pulau sehingga sarana transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menunjang 

perdagangan, mobilisasi dan pembangunan. Disamping itu, Indonesia merupakan Negara 

berkembang dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia serta letaknya yang strategis 

merupakan pasar potensial bagi Negara-negara industri dan maju untuk memasarkan produknya. 

Dengan banyaknya kapal-kapal yang berlabuh, baik kapal local maupun asing yang bermuatan 

barang impor maupun ekspor, maka kebutuhan akan bahan bakar minyak sangat besar. Seperti 

terlihat dari omzet pengisian BBM yang ada di Pesero rata-rata per bulannya mencapai 15.000 

KL, dimana penjualan PT. ABC hanya mencapai sekitar 10% pangsa pasar tersebut atau 1.000-

1.500 KL. Dengan semakin banyaknya kegiatan ekspor impor maka kebutuhan bahan bakar kapal 

juga akan semakin meningkat. 

 

Berikut data competitor usaha sejenis: 

 No. Perusahaan Nama Tongkang Produk Alamat 

1. Agung  Sakti PANGGA 370102 HSD Jl. Gading Griya, Jakarta 

2. Segara sekali 

kapalnya 

SS Jaya I 370107 HSD Jl. Sindang , Jakarta 

3. Murni Terus SPOB PADEA 

Caraka Putra IV 

Caraka Putra III 

HSD 

HSD 

MFO 

Jl. Kemukus no. 34, Jakarta 

4. Terang 

Benderang 

Sekar Gading 1 HSD Jl. Gading, Jakarta 

5. Neighbourhood MT. Faedah MFO Jl. Senen, Jakarta 
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6. Rig Thunder Rig Tender Elang 

Rig Tender Nuri 

HSD 

MFO 

Jl. Dr. Sarjono,Jakarta Selatan 

7. Rizky Jaya MT. Alena III HSD Jl. Kebon madu, Jakarta 

8. Kardoks Tri Sarana I HSD Jl. Berdikari, Jakarta 

 
HUBUNGAN PERBANKAN 

 

Berdasarkan BI Checking no. 10/289618/DPIP/PIK tanggal 08 Januari 2008, PT. ABC 

mendapatkan pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah X sebesar Rp. 3.400..000.000,- 

jangka waktu 12 bulan dan investasi sebesar Rp 4.000.000.000, jangka waktu  48 bulan 

dengan kolektibilitas Lancar . 

Untuk keperluan transaksinya, PT. ABC menggunakan rekening giro di Bank AB.& BC. 

Berikut mutasi rekening PT. ABC: 

       BANK AB/Giro IDR  

Bulan Mutasi Debet Frek Mutasi Kredit Frek Saldo  

Oktober  07 8.877.941.840 26 10.244.031.031 65 1.467.455.093 

November 07 13.666.440.419 37 12.546.271.215 25 347.285.888 

Desember 07 8.331.142.059 29 8.358.025.098 9 374.168.926 

 

       BANK AB/Giro USD  

Bulan Mutasi Debet Frek Mutasi Kredit Frek Saldo  

Oktober  07 174.475 11 185.197 4 36.770 

November 07 736.532 13 701.676 7 1.915 

Desember 07 180.515 7 184.887 4 6.286 

 

       BANK AB/Giro IDR  

Bulan Mutasi Debet Frek Mutasi Kredit Frek Saldo  

Oktober  07 7.488.169.373 33 7.945.393.003 38 586.458.085 

November 07 5.870.730.564 25 5.614.345.235 30 330.072.746 

Desember 07 4.363.185.058 22 5.456.271.988 21 1.423.159.676 

 

       BANK BC/Giro IDR  

Bulan Mutasi Debet Frek Mutasi Kredit Frek Saldo  

Oktober  07 1.400.042.653 9 1.537.637.063 9 149.080.759 

November 07 1.565.082.438 9 1.567.113.086 11 11.486.349 

Desember 07 1.755.069.006 12 1.755.382.629 10 9.455.701 

 

Analisis Faktor-Faktor..., Paramitha Soraya, Ak.-Ibs, 2009



 105

Bank Syariah X/Giro IDR  

Bulan Mutasi Debet Frek Mutasi Kredit Frek Saldo  

Oktober  07 39.666.667 1 273.397.512 1 233.730.845 

November 07 5.088.730.844 5 2.579.666.666 4 2.509.067.178 

Desember 07   2.091.166.666 5 417.897.511 

 

ANALISA KEUANGAN 

Laporan keuangan yang akan disajikan berikut ini merupakan kondisi keuangan PT. ABC 

selama 3 tahun terakhir dan laporan keuangan pada posisi 31 Des 2007 (unaudited): 
           (Dalam jutaan Rupiah) 

Uraian 

Audited 

audited  audited 

 31 Des 2005 31 Des 2006 31 Des2007 

LAPORAN LABA RUGI 

    

Penjualan bersih 37.313 100,00% 62.715 100,00% 189.747 100,00% 

Harga Pokok Penjualan 33.170 88.89% 56.143 89.52% 169.318 89.2% 

Biaya Operasional 1.800 4.82% 1.868 2.98% 5.935 3.13% 

Biaya Adm & Umum 196 0.53% 231 0.37% 4.194 2.21% 

Laba Operasi 2.147 5.75% 4.473 7.13% 10.299 5.4% 

Laba sebelum pajak 1.654 4.43 % 3.837 6.12% 10.873 5.7% 

Laba Bersih 1.654 4.43 % 3.837 6.12% 8.655 4.6% 

 

LAPORAN NERACA 

      

Total Asset 5.152 100,00% 9.395 100,00% 34.161 100,00% 

Current Asset 4.486 87.07% 8.428 89.70% 29.382 86% 

Fixed Asset & Others 666 12.93% 967 10.30% 4.779 14% 

Total hutang 1.939 37.64% 2.345 24.96% 18.455 54% 

Hutang Jk. Pendek 653 12.67% 954 10.16% 688 2% 

Hutang Jk. Panjang 1.286 24.96% 1.390 14.80% 17.767 52% 

Modal 3.213 62.36% 7.051 75.04% 15.706 46% 

 

ANALISA LABA RUGI 

 

a. Penjualan bersih 

Pendapatan atau penjualan bersih diperoleh dari penjualan BBM mengalami 

peningkatan  yang sangat signifikan sebesar 202% pada  tahun 2007.  

 

b. Harga pokok penjualan 
Harga pokok penjualan merupakan pembelian bahan bakar minyak, MFO maupun 

HSD yang dibeli dari Persero maupun pihak ketiga relatif stabil yaitu berkisar antara 

87% hingga 90% terhadap penjualan. 

 

c. Biaya Umum dan Administrasi 
Biaya umum & administrasi & biaya operasional relatif stabil, biaya operasional 

berkisar antara 3-5%  dan sedangkan biaya umum administrasi mengalami 

peningkatan sebesar 2.21%  terhadap penjualan pada tahun 2007, terutama karena 
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adanya kenaikan gaji  & pembagian bonus, biaya pengurusan surat-surat dan ijin dan 

biaya bunga. 

 

d. Laba 

Meskipun secara prosentase terhadap penjualan laba operasi, laba sebelum pajak 

maupun laba bersih  mengalami penurunan namun  secara kuantitas meningkat cukup 

siginifikan terutama pada tahun 2007 sebesar 125%-130%.  
  

ANALISA NERACA 

 

a. Aset 

Total asset meningkat sangat signifikan sebesar 249% dari tahun 2006, sebagian 

besar akibat bertambahnya piutang usaha pada asset lancar dan fix asset berupa 

penambahan sarana angkut yang masih dalam proses. Piutang usaha mengalami 

peningkatan akibat semakin banyaknya kebutuhan BBM para customernya .  

 

b. Hutang  
Peningkatan hutang khususnya pada hutang jangka panjang sangat signifikan sebesar 

1178 % yang  terjadi akibat adanya hutang kepada investor, pihak III dan Bank 

Syariah X baik untuk investasi maupun modal kerja.  

 

c. Modal 
Modal disetor tidak mengalami perubahan, adanya peningkatan modal karena adanya 

saldo laba atau laba ditahan dan laba tahun berjalan. Peningkatan sangat tajam terjadi 

pada laba tahun berjalan sebesar 423% pada tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 

2006. Sedangkan modal yang disetor penuh sebesar Rp. 500 juta hanya sebesar 1.5% 

dari total pasiva tahun 2007. 

 

    ANALISA RASIO  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Rasio likuiditas 

• Likuiditas perusahaan yang tercermin  dari current ratio 883.21% pada tahun 

2006 meningkat pada tahun 2007 menjadi 4273.71% menunjukkan bahwa 

peningkatan asset lancar lebih besar dibandingkan peningkatan hutang 

lancar. 

Uraian Per Per Per 

 31 Des’ 05 

31 Des’ 06 31 Des 07 

RASIO-RASIO 

    

Current Ratio 686.94 % 883.21 % 4273.71 % 

Net Profit Margin 4.43 % 6.12 % 4.56 % 

Days payable 7  4  1  

Days receivables  37  23  36  

Cash to cash period 30  36  48  

ROE 51.48 % 54.43 % 55.11 % 

ROA 32.11 % 40.84 % 25.34 % 

Debt to Equity 0.60  0.33  1.17  
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• Net Profit Margin mengalami  penurunan  dari 6.12% menjadi 4.56%. Hal ini 

menunjukkan kondisi yang membaik terlihat dari kemampuan PT.ABC untuk 

menghasilkan laba yang semakin meningkat. 

 

b. Leverage 

• Leverage (Debt to equity ratio) mengalami penurunan dari  0.6 di tahun 2005 

menjadi 0.33 di tahun 2006, namun meningkat menjadi 1,17 pada tahun 

2007.Peningkatan tersebut diakibatkan adanya peningkatan hutang pada bank 

dan pemegang saham. 

  

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN & ANALISA SUMBER PENGEMBALIAN 
 

Seiring dengan semakin meningkatnya jaringan pemasaran PT ABC, baik dalam bidang 

Mobile Bunker Agent maupun supplier BBM kapal, PT ABC telah mendapat kepercayaan 

melayani berbagai perusahaan pelayaran untuk melaksanakan khususnya sebagai Mobile 

Buner Agent Persero. Dari kepercayaan itu, jumlah bunker yang telah dilayani di tahun 

2007 adalah sebesar 3.525 KL 

 

Selama satu tahun terakhir PT ABC mengalami perkembangan usaha yang cukup pesat 

khususnya Divisi Mobile Bunker. Berdasarkan data dari PT Persero PT ABC menempati 

urutan ke 1 khususnya di bidang bunker BBM kapal. Penjualan yang diperoleh PT ABC 

selama tahun 2007 sebagai berikut : 

 

 

PT ABC berkeinginan untuk mengembangkan pangsa pasarnya ke arah yang lebih luas, 

karena masih banyak order-order baru dari perusahaan pelayaran lain yang meminta 

pelayanan buker untuk kapal-kapalnya. Sehubungan dengan keterbatasan modal kerja, 

maka  PT ABC bermaksud mengajukan pembiayaan di Bank Syariah X untuk penambahan 

modal kerja   

 

Modal kerja tersebut akan digunakan untuk perluasan usaha guna memenuhi kebutuhan 

para customer yang akan direalisasikan pada tahun 2008 yang berasal dari customer 

domestic dan asing  sebagai berikut : 

 

Nama  

Permintaan 

Kebutuhan 

Bulanan 

(Approx) 

Yang 

sudah 

bisa 

dilayani 

WFS PTE Ltd 1000 KL 140 KL 

STAR  300 KL 200 KL 

MR 150 KL - KL 

Int. CB 1000 KL 100 KL 

Monjasa 500 KL - KL 

Dan 500 KL 100 KL 

Devisi  Penjualan (KL)   Penjualan (Rp)   Penjualan Rata-rata/bln  

       KL   Rp  

Mobile Bunker Agent               27,600   102,678,630,173           2,300   8,556,552,514  

Supplier               16,067     72,899,043,705           1,339   6,074,920,309  
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PT Tempura 1500 KL 140 KL 

PT SS M 125 KL 200 KL 

PT BRL 225 KL - KL 

STIK 160 KL 100 KL 

PT Tanjung Rezeki 250 KL - KL 

Total 5710 KL   

 

Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja  

 

Sales tahun 2007   189.746.865.000  
 Asumsi Harga BBM / KL 2008              7.875.108  
 Proyeksi Sales tahun 2008 (3500 KL/bln)   380.284.985.000  
 Asumsi HPP 2008 (89.2%)   339.214.206.620  
 Cash to cash periode  ((DR+DI)-DP)                        42 Hari  

 Modal Kerja    (HPP x Cash To Cash Period)/360     39.574.990.772  
 Net worth        (Aset lancar-Hutang lancar)     28.694.748.000  
 Kebutuhan Tambahan Modal Kerja     10.880.242.772  

 
Untuk memenuhi target penjualan di 2008 sebesar Rp. 380.284.985.000,- (terpapar dalam 

proyeksi cash flow terlampir), PT. ABC membutuhkan tambahan modal kerja sebesar Rp. 

10.880.242.772,- , dan diharapkan BANK SYARIAH X dapat memberi fasilitas sebesar 

Rp. 10 Milyar sedang sisanya PT. ABC akan mencari dari sumber lain. 

 

 Analisa Proyeksi Arus Kas 
 Untuk meyakini kemampuan menyelesaikan fasilitas pembiayaan BANK SYARIAH X, 

terlampir disusun cash flow dengan menggunakan asumsi sebagai berikut : 

1. BBM yang dijual meliputi MFO dan HSD/MGO dengan harga beli, harga jual, dan 

penjualan per bulan sbb : 

 

 

Jenis BBM Harga Beli / KL Harga Jual / KL Asumsi Penjualan Kl/bln 
-  MFO Rp. 5.369.700 Rp. 5.496.700 2300 
-  HSD/MGO Rp. 7.842.200 Rp. 8.006.200 1.300 

 Ket : 

- MFO = Marine Fuel Oil 

- HSD = High Speed Diesel 

- Penjualan di bulan ke 4 diasumsikan meningkat sebesar 50% 

2. Asumsi biaya operasional  sebesar 3% dari pejualan & biaya umum administrasi 

sebesar 1% dari penjualan. 

3. Pembiayaan dari BANK SYARIAH X sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk modal kerja 

5. Biaya administrasi BANK SYARIAH X sebesar 1% dari plafond  

6. Yield yang diharapkan BANK SYARIAH X sebesar 14% p.a 

7. Jangka waktu pembiayaan pembiayaan modal kerja selama 12 bulan 

 

 Atas dasar proyeksi arus kas tersebut dapat terlihat bahwa PT. ABC mampu 

mengembalikan pembiayaan modal kerja  selama 12 bulan dan memenuhi seluruh 

kewajibannya. 
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ALUR PEMBIAYAAN DAN PEMENUHAN ASPEK SYARI’AH 

 

 

 

              Llaba  

 

 
              Shahibul maal 1                Kemitraan usaha    Shahibul maal 2 

 

              Rugi 

 

 

           Rp. 10 M            Dana   Rp. 880jt 

 

 

 Keterangan : 

  

 Akad  :    Al- Musyarakah 

 Shahibul maal :    1) Bank Syariah X 

        2) PT ABC 

 Pelaksana  :     PT ABC 

 Kegunaan  :    Modal kerja pembelian bahan bakar (MFO atau HSD) 

 

 
FAKTOR RISIKO 

 

 Risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembiayaan ini adalah : 

 

1. Risiko Pemasaran & Pembayaran 

Untuk mencapai target penjualan, PT. ABC memberikan pelayanan dan mutu yang 

terbaik kepada pengguna jasanya yang telah berhubungan dengan PT. ABC selama 

ini. PT. ABC juga telah membuka kerjasama dengan pasar Singapura disamping 

pasar lokal yang masih sangat luas. Pembayaran dari customer selama ini berkisar 

antara 10-45 hari. PT. ABC telah menyeleksi customer-customer yang memenuhi 

komitmennya dengan baik, di sisi lain, perusahaan-perusahaan pengguna jasa PT. 

ABC ini juga akan selalu menjaga ketepatan pembayaran agar mendapatkan 

kepercayaan dari PT. ABC sebagai supplier BBM yang merupakan kebutuhan 

terpenting bagi jasa pengangkutan. 

 

2. Risiko Kebakaran 

 Sesuai karakter usahanya yaitu penjualan BBM, maka risiko terjadi kebakaran sangat 

tinggi. Untuk mengantisipasi hal ini, maka small tanker wajib dilengkapi dengan 

Extinguisher/pemadam api yang memadai, beberapa unit pemadam api kecil. Selain 

itu sebagai antisipasi dini, small tanker tersebut harus diasuransikan. 

 

 

PT. ABC 

 

SYIRKAH 
BANK 

SYARIAH X 
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3. Risiko persaingan usaha 

 Dengan banyaknya pesaing usaha sejenis (12 perusahaan), maka ada kemungkinan 

perpindahan customer kepada competitor. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan 

pemberian jaminan PT. ABC kepada customernya akan effisiensi waktu pengisian 

BBM, mutu/kualitas BBM, Jumlah/kuantitas BBM.  

 

II. ANALISA JAMINAN 

 

 Jaminan yang diberikan sehubungan dengan pembiayaan ini adalah : 

 

 Paripasu jaminan sebelumnya : 

1. Tanah dan bangunan seluas 260m2 & 275m2 yang terletak di Jl. Petukangan no. 

33, Kelurahan petukangan, KecamatanCiledug, Jakarta Selatan 

Nilai Pasar  : Rp. 925.100.000,- 

Nilai Likuidasi (70%) : Rp. 647.570.000,- 
2. Satu unit kapal tug boat “TB. SAMSON” yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung 

Priok 

Nilai Pasar  : Rp. 1.500.000.000,- 

Nilai Likuidasi (50%) : Rp.    750.000.000,- 

3. Satu unit kapal small tanker 

Nilai Pasar  : Rp. 4.000.000.000,- 

Nilai Likuidasi (50%) : Rp. 2.000.000.000,- 
4. Cessie tagihan atas penyediaan HSD & MFO senilai minimal Rp.3.400.000.000,- 

(100%), Nilai Likuidasi (50%) : Rp. 1.700.000.000,- 

 

 Jaminan Tambahan untuk penambahan fasilitas baru : 

5. Tanah & Bangunan seluas 184 m2 & 289 m2 yang terletak di Jl. Dahlia II Rt. 

004/13 No. 5 Rawa Belong, Bekasi Selatan, Bekasi 

Nilai Pasar  : Rp.   695.600.000,- 

Nilai Likuidasi (70%) : Rp.   486.920.000,- 
6. Satu unit kapal Tongkang SPOB ” Angkasa Terang II” 

Nilai Pasar   : Rp. 6.120.000.000,- 

Nilai Likuidasi (50%) : Rp. 3.060.000.000,- 
7. Cessie tagihan atas penyediaan HSD & MFO senilai minimal Rp. 

10.000.000.000,- (100%) , Nilai Likuidasi (50%): Rp. 5.000.000.000,- 

8. Personal guarantee Bapak FardiKumis.  

  

 Total jaminan   : Rp  13.644.490.000,- (nilai likuidasi)  

        Rp. 26.640.700.000,- (nilai pasar)  

 

 Coverage collateral ratio  :   153.11%   (nilai pasar)  

            78.42 %  (nilai likuidasi)   
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III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 a.  Kesimpulan 

 

  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. PT. ABC merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa 

angkutan & penyaluran bahan bakar minyak serta pengadaan barang kapal. PT. 

ABC didirikan pada 23 April 1999. 

2. PT. ABC telah mempersiapkan sarana angkutan & penyaluran bahan bakar 

minyak berupa SPOB (Self Propeller Oil Barge) kapasitas 550 KL dengan nama 

MT. Soraya Selatan menggunakan 2 unit gear pump 150 KL/jam dan Small 

Tanker dengan nama Surya IV dengan kapasitas 500 KL dan menggunakan 2 unit 

gear pump 125 KL/jam. dan Tongkang bunker Sri Sarana Mulya Jaya II dengan 

kapasitas 550 KL menggunakan 2 unit gear pump dengan kapasitas max 120 

KL/jam, yang ditarik dengan Tug Boat SAMSON. 

3. Berdasarkan kondisi keuangan pada tahun 2007, penjualan telah mencapai HSD 

= 1.300 KL/bulan dan MFO = 2300 KL/bulan.  

4. Kondisi keuangan PT. ABC cukup sehat dengan pertumbuhan asset 264% 

sedangkan pertumbuhan penjualan 202%. Sementara NPM meningkat dari 4.43% 

menjadi 6.12% dan di akhir Mei meningkat hingga 7.59%.  

5. Untuk memenuhi permintaan pasar dan target penjualan sebesar Rp. 

380.284.985.000 PT. ABC membutuhkan tambahan modal kerja sebesar Rp. 

10.880.242.772,- , dan diharapkan BANK SYARIAH X dapat memberi fasilitas 

sebesar Rp. 10 Milyar sedang sisanya PT. ABC akan mencari dari sumber lain. 

6. Berdasarkan cashflow projection yang telah disusun, PT. ABC mampu melunasi 

pembiayaan dan memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah 

direncanakan. 

7. Jaminan yang diberikan untuk mengcover fasilitas ini berupa jaminan tanah dan 

bangunan, tug boat, small tanker yang akan dibeli serta cessie tagihan penyediaan 

MFO & HSD dengan total nilai pasar jaminan sebesar Rp.9.825.100.000,- 

sehingga rasio pembiayaan terhadap nilai likuidasi jaminan adalah 1: 0.784. 

 

 b.  Rekomendasi 
 

  Berdasarkan  evaluasi dan kesimpulan di atas, maka kami merekomendasikan 

pemberian Fasilitas Pembiayaan Wa’d/Line Facility kepada PT. ABC dengan 

struktur dan persyaratan sebagai berikut : 

 

FASILITAS PEMBIAYAAN WA`AD / Line Facility Al Musyarakah (Baru) 

Plafond : Rp. 10.000.000.000,- 

Kegunaan : Modal kerja penyediaan MFO & HSD 

Porsi Modal BANK SYARIAH X : Maksimum 90% dari harga jual BBM 

Objek Bagi Hasil : Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan BBM 

Nisbah bagi hasil  : Ditetapkan pada setiap penarikan sesuai dengan porsi 

modal masing-masing. 

Jangka Waktu : 12 Bulan  

Biaya Administrasi : Rp. 100.000.000,- (Proporsional per penarikan ) 

Media penarikan  : TTUN dan SPRP 

Pengikatan : Notariil 

 

FASILITAS PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH  (Lama) 
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Kegunaan  :  untuk pembelian 1 unit small tanker 

Plafond     :  Rp. 4.000.000.000,- 

Outstanding / Maret 2008 : Rp. 3.944.000.000,- 

Harga beli : RP. 4.250.000.000,- 

Harga Jual  :  Rp. 5.674.661.200,- 

Uang Muka   : Rp. 250.000.000,- 

Harga Jual stlh UM : Rp. 5.424.661.200,- 

Jangka Waktu  : 48 bulan termasuk grace period 4 bulan 

Biaya Administrasi :  Rp. 40.000.000.- (proporsional per penarikan) 

Media Penarikan :  SPRP, Surat Sanggup dan TTUN 

Pelunasan :  sesuai jadwal angsuran 

Pengikatan   :  Notaril 

 

FASILITAS PEMBIAYAAN  WA’AD/Line Facility Al-Musyarakah (Lama) 

Plafond    : Rp.3.400.000.000,-  

Outstanding / Maret 2008  : Rp. 2.400.000.000,- 

Kegunaan   :  Modal kerja penyediaan MFO & HSD 

Porsi Modal Bank SyariahX : Maksimum 90% dari harga jual BBM 

Obyek Bagi Hasil   :   Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan 

BBM 

Nisbah bagi hasil    :   ditetapkan pada setiap penarikan sesuai dengan 

porsi    

     modal masing-masing 

Jangka waktu    :   12 bulan  

Biaya administrasi    :  Rp. 34.000.000,- (proporsional per penarikan) 
Media penarikan   :   TTUN dan SPRP  

Pengikatan    : Notariil 

 

  Persyaratan : 

1. Sebelum penandatanganan fasilitas pembiayaan nasabah harus  melaksanakan 

hal-hal sbb: 

a. Melengkapi dokumentasi legal yang dibutuhkan untuk keperluan 

penandatanganan akad pembiayaan dan jaminan.  

b. Menyerahkan progress report serah terima kapal Small Tanker yang dibiayai 

BANK SYARIAH X pada fasilitas sebelumnya. 

2. Pencairan fasilitas pembiayaan dapat dilakukan setelah nasabah memenuhi 

persyaratan sbb: 

a. Fasilitas pembiayaan telah diikat secara sempurna di hadapan Notaris yang 

telah ditunjuk oleh BANK SYARIAH X. 

b. Memenuhi seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian 

fasilitas pembiayaan ini seperti biaya notaris, biaya APHT, dll. 

c. Fasilitas Al-Musyarakah dapat dicairkan apabila nasabah menyerahkan PO 

pembelian BBM dari customer/buyer BBM dan invoice/PO kepada Persero 

atau supplier BBM 

d. Pencairan Al-Musyarakah dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan 

dengan tidak melebihi 90% dari nilai PO pembelian BBM  

e. Menyerahkan surat keterangan dari auditor independent bahwa nasabah 

sedang dalam Audit untuk periode 2 tahun terakhir, dan bila telah selesai 

hasil audit akan diserahkan ke BANK SYARIAH X. 

3. Selama masa pembiayaan nasabah wajib melaksanakan hal-hal sbb : 

a. Menyerahkan Laporan penjualan BBM setiap bulan.  
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b. Mengaktifkan mutasi rekening korannya di BANK SYARIAH X 

c. Menyalurkan minimal 30% dari omzet penjualannya melalui rekening 

nasabah di BANK SYARIAH X 

d. Menyerahkan Laporan keuangan Audited 2 tahun terakhir 

e. Menghimbau kepada seluruh supplier/vendornya atau stakeholder beserta 

keluarganya untuk membuka rekening dan aktif bertransaksi di BANK 

SYARIAH X 

f. Apabila nasabah memerlukan transaksi lain seperti non funded facility (bank 

garansi, referensi bank, surat dukungan bank, dll), produk simpanan lain 

seperti tabungan dan deposito, maka nasabah wajib memprioritaskan 

menggunakan produk BANK SYARIAH X.  

g. Apabila persyaratan di atas tidak dapat dipenuhi oleh nasabah, maka setiap 

saat bank dapat meminta kepada nasabah untuk melunaskan pembiayaannya 

di BANK SYARIAH X. 

4. Selama masa pembiayaan nasabah tidak diperkenankan kecuali dengan 

mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK SYARIAH X untuk mendapat 

fasilitas pembiayaan dari Bank lain. 

5. BANK SYARIAH X diperkenankan sewaktu-waktu untuk melakukan hal-hal 

sbb: 

a. Menugaskan konsultan dan/atau akuntan publik dan/atau pihak-pihak lain 

untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh BANK SYARIAH X 

antara lain: 

- Melakukan pengawasan dan membuat laporan penggunaan dana 

pembiayaan 

- Melakukan general audit dan spesial audit atas neraca dan laporan 

laba/rugi  SPBU 

b. Apabila dianggap perlu disebabkan suatu pertimbangan risiko yang dipikul, 

BANK SYARIAH X berhak untuk: 

- Menjual barang jaminan dan menerima hasilnya guna pelunasan 

kewajiban-kewajiban kepada BANK SYARIAH X 

- Mengoperasikan dan mengambilalih pengelolaan usaha, baik oleh 

BANK SYARIAH X sendiri ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh 

BANK SYARIAH X 

6. Atas Persetujuan Pembiayaan ini, nasabah dilarang memberikan suatu 

imbalan/hadiah/apapun bentuknya kepada karyawan/ti dan pejabat BANK 

SYARIAH X di semua tingkatan. 

Demikian Usulan Pembiayaan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Komite Pembiayaan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

Mr. Dd 
Account Manager  
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Lampiran 2 

 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bank syariah dalam memberikan 

pembiayaan modal kerja untuk contract financing kepada nasabah 

• Akad apa saja yang dapat digunakan? 

a. Mudharabah (kenapa Mudharabah?)  

b. Musyarakah (kenapa Musyarakah?) 

• Apakah didalam pembiayaan modal kerja untuk contract financing bagi nasabah 

korporasi di Bank Syariah X kadang2 juga membutuhkan fasilitas non funded 

facility? Pada kondisi kapankah itu? 

• Ada tidak peraturan2 baik internal maupun Eksternal yang mempengaruhi 

pemberian pembiayaan modal kerja untuk contract financing bagi nasabah 

korporasi Bank Syariah X? Kebijakan Internal, Prosedur Internal?Peraturan Bank 

Indonesia? Dewan Pengawas syariah? Dewan Syariah Nasional?Apa  Pengaruhnya 

terhadap portofolio pembiayaan dan Kualitas nasabah pembiayaan? 

• Fasilitas pembiayaan apa saja yang dapat ditawarkan bagi modal kerja untuk 

contract financing bagi nasabah non-korporasi? 

 

• Bagaimana  Analisa Kualitatif yang ada pada Bank Syariah X? 

 

• Bagaimana Analisa Kuantitatif yang ada pada Bank Syariah X? 

 

• Faktor apa saja yang mempengaruhi layak atau tidaknya nasabah menerima 

pembiayaan dari Bank Syariah X ? atau Komite Pembiayaan menyetujui/tidak 

permohonan pembiayaan tersebut? 

 

• Bobot dari masing2 faktor tadi apakah ada skala prioritasnya? 

 

•  Adakah customer risk rating  (CRR) untuk membantu dalam mengambil keputusan 

dalam pemberian pembiayaan modal kerja contract financing kepada nasabah 

corporate Bank Syariah X? 

 

• Seberapa berperankah alat itu dalam pengambilan keputusan? 

 

• Bagaimana Proses dari awal hingga pengambilan keputusan (tekhnik pengambilan 

keputusan)  untuk pengajuan pembiayaan modal kerja untuk kontrak financing bagi 

nasabah korporasi di Bank Syariah X? 

 

• Siapa saja Pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan pembiayaan modal kerja 

untuk contract financing bagi nasabah korporasi di Bank Syariah X? Apa fungsi 

masing2 pihak tersebut?  
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