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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan pengetahuan dan ekonomi menggiring 

masyarakat agraris kearah masyarakat  modern dengan  tingkat kebutuhan yang 

terus meningkat di segala bidang; pembiayaan, sosial, politik dan dalam  interaksi  

lainnya.  Dalam  hal  pembiayaan,  setiap  pribadi  atau perusahaan tentu 

membutuhkan dana untuk usahanya. Eksistensi lembaga keuangan menempati 

posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi 

di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan 

masyarakat bisa menggunakan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh 

pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau pun 

mengembangkannya menjadi peluang usaha.  

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan 

dan dimanfaatkan secara maksimal, karena dengan adanya sektor perbankan dapat 

mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas yang 

diberikan oleh bank. Adapun salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada 

masyarakat yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja (mudharabah) yang dapat 

dimanfaatkan oleh para nasabah (pelaku ekonomi) untuk mengembangkan dan 

memperbesar usaha-usaha mereka baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang dapat mengurangi angka pengangguran. 
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Peranan bank di kehidupan masyarakat seperti yang tertera pada UU No. 

21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa, bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.1 Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 

Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.2 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.  

Meski perbankan syariah banyak diminati akan tetapi dalam operasional 

bank tidak selalu berjalan sesuai dengan target adapula kendala yang selalu 

dihadapi salah satunya yaitu overmacht (keadaan memaksa) yang akan membuat 

kinerja bank menurun, tetapi dalam pengelolaannya bank ada cara untuk 

menangani hal tersebut yaitu dengan cara resceduling dan restrukturisasi. 

Masyarakat kecamatan Lembang kabupaten Bandung Barat sebagian besar 

adalah berprofesi sebagai petani, namun ada juga yang berprofesi sebagai 

pedagang. Sebagian pedagang Pasar Lembang adalah nasabah Bank BRI Syariah 

Kantor Kas Lembang, ada 30 nasabah yang menjadi penerima fasilitas modal 

kerja (mudharabah) yang diberikan oleh bank. Berbagai macam yang dijual oleh 

                                                           
1 UU No 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah. 
2 Ibid. 
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para nasabah tersebut, seperti; daging sapi, sepatu, kerudung, sembako dan 

sebagainya. 

Pada awalnya para pedagang di Pasar Lembang menjalankan usahanya 

seperti biasa, namun pada bulan Mei 2015 tanpa diduga-duga terjadi kebakaran 

hebat yang menimpa Pasar Lembang sehingga semuanya terlalap habis oleh api 

tanpa ada yang tersisa. Dengan adanya tragedi kebakaran ini, mengakibatkan para 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank karena para pedagang 

kehilangan toko/ ruko yang mereka miliki yang selama ini dijadikan sebagai mata 

pencahariannya, dan berimbas pula pada kegiatan bank BRI Syariah Kantor Kas 

Lembang karena kurangnya pendapatan yang diterima oleh bank. 

 Sebuah kondisi dimana bank mengalami kerugian sekitar 3M yang 

disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa), dan bank harus mengambil 

kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berdasarakan latar belakang di 

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA NASABAH 

YANG TERKENA OVERMACHT DI BANK BRI SYARIAH KANTOR KAS 

LEMBANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah terjadinya kebakaran Pasar Lembang (overmacht) membuat para 

pedagang pasar lembang mengalami kerugian yang sangat besar, para pedagang 

kehilangan pekerjaan bahkan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi 

prestasi (kewajibannya). Hal ini menyebabkan pihak bank melakukan 
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penjadwalan ulang terhadap nasabah yang mengalami overmacht.  Berdasarkan 

hal ini penulis merumuskan pertanyaan bahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada 

nasabah yang terkena Overmacht di Bank BRI Syariah Kantor Kas 

Lembang ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah  pada nasabah yang terkena 

Overmacht di Bank BRI Syariah Kantor Kas Lembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah 

pada nasabah yang terkena Overmacht di Bank BRI Syariah Kantor Kas 

Lembang. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada nasabah yang terkena 

Overmacht di Bank BRI Syariah Kantor Kas Lembang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih luas. terkait dengan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah salah satunya pembiayaan mudharabah. 

b. Bagi bank yang diteliti, Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi khususnya yang berhubungan dengan 
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penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satunya yang di 

akibatkan oleh overmacht. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai 

proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk 

atau bahan penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi 

yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan 

menjadi bahan informasi, khususnya yang mengkaji topik-topik 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

E. Studi Terdahulu 

Ratna Nurmalasari, (2011) dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan 

Mudharabah pada Nasabah Wanprestasi di BMT Mughni Madani Bandung”. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa NPL di BMT Mughni 

Madani Bandung mengalami fluktuasi disebabkan oleh setoran angsuran 

pembiayaan yang ditangguhkan atau tidak tepat waktu dan dibayarkan pada bulan  

berikutnya, prosedur penyelesaian yang dilakukan oleh BMT Mughni Madani 

terhadap nasabah wanprestasi antara lain dilakukan dengan cara rescheduling, 

reconditioning, restructuring, dan eksekusi, namun prosedur penyelesaian yang 

sering dilakukan adalah dengan cara rescheduling. Sedangkan analisis 

penyelesaian pembiayaan mudharabah pada nasabah wanprestasi pada nasabah di 

BMT Mughni Madani bila dirujuk pada fatwa DSN-MUI No.17/DSN-
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MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda 

pembayaran, penyelesaian pembiayaan bermasalahnya dilaksanakan dengan lebih 

bijaksana, sebab sejauh ini BMT Mughni Madani dapat menyelesaikan 

pembiayaan bermasalahnya melalui jalan musyawarah. Kebijakan eksekusi atau 

penyitaan barang jaminan pun, diselesaikan lebih humanis dibandingkan dengan 

fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (Ta’widh), karena 

pihak BMT Mughni Madani tidak memberikan penalti/denda terhadap nasabah 

yang wanprestasi.3 

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama tentang penyelesaian 

pembiayaan terhadap nasabah yang tidak mampu memenuhi prestasinya dengan 

cara restrukturisasi dan resceduling. Adapun perbedaan dari skripsi ini yaitu 

mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi (kelalaian yang ditimbulkan oleh 

nasabahnya sendiri). 

Inayah, (2009) penelitian tentang ”Strategi Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah pada Pembiayaan  Murabahah  di  BMT  Bina  Ihsanul  Fikri  

Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian ini  yaitu bahwa dalam penanganan 

terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT  BIF  menggunakan  

cara-cara yang  lebih  bersifat  kekeluargaan,  seperti: melakukan silaturrahim, 

pembinaan, rescheduling, memberi   peringatan, kemudian   sita   jaminan.   

Untuk   sita   jaminan,   BMT   BIF   belum pernah menerapkannya  kepada  

nasabah  yang  sudah  bermasalah, sekalipun nasabah tersebut sudah macet 

pembiayaannya. 

                                                           
3 Ratna Nurmalasari, Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah, Bandung: Skripsi, 2011. 
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Persamaan dengan jurnal ini adalah penyelesaian pembiayaan 

mengutamakan sifat kekeluargaan dan melakukan resceduling demi terpenuhinya 

kembali prestasi nasabah. Perbedaan dengan jurnal ini yaitu penyebab dari 

pembiayaan bermasalah karena kelalaian nasabah yang tidak mampu dalam 

memenuhi kewajibannya dan pihak bank yang tidak teliti dalam menganalisis data 

calon nasabah. 

E. Kerangka Pemikiran 

Perbankan  syariah  yang  menjadi  salah  satu Lembaga  Keuangan  

Syariah  yang  saat  ini  kerap  berkembang  dan  diminati oleh masyarakat,  

dimana lembaga ini meliputi dua unsur yang sangat penting yaitu unsur 

kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga 

keuangan.  

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah,4 dengan kata lain seluruh kegiatan operasionalnya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalah secara Islam. Hadirnya bank syari’ah menunjukan 

kecenderungan yang semakin baik, produk-produk yang dikeluarkan bank 

syari’ah cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi 

calon nasabah dalam memanfaatkannya.5 

                                                           
4 Rizal Yaya, dkk., Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 54. 

 
5 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta: BPFE,2005), 

h. 69. 
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Beberapa kontrak perjanjian pembiayaan pun dilakukan untuk mencapai 

kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Kontrak perjanjian ini dibuat dengan 

peraturan dan ketentuan yang mengikat keduanya dalam kewajiban yang harus 

mereka penuhi seperti yang dikatakan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah ayat 1: 

َها ي ُّ
َ
أ ِ  ل َِذينَ ٱ َي َٰٓ  ب

ْ ۡوفُّوا
َ
ْ أ ودِ  ٱَءاَمنُّوَٰٓا قُّ ْم  ۡلعُّ تْلَى  َعلَيْكُّ نَْعاِم إِل َا َما يُّ

َ
ْم بَِهيَمةُّ الْأ ِحل َْت لَكُّ

ُّ
أ

مُّ َما يُّرِيدُّ  َ يَْحكُّ َ ٌمۗ  إِن َ اّلل  رُّ نْتُّْم حُّ
َ
يِْد َوأ ِحل ِى الص َ  َغيَْر مُّ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 

"6 

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan 

ekonomi yang biasa pula disebut qiradh yang berarti al-qath’ (potongan). Kata 

mudharabah berasal dari kata “al-dharab yang berarti al-safar (perjalanan), al-

mitsl (seimbang), dan al-shinf (bagian). Makna secara bahasa yang berbeda 

ditawarkan oleh Abd al-Rahman al-Juzairi, yaitu penyerahan harta milik oleh 

seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua 

sementara kerugian (jika ada) ditanggung oleh pemilik harta.7 

                                                           
6 Dadang Soliha Dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Parongpong: Tasdiqiya Publisher, 

2015), h. 106. 
7 Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 

213. 
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Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak 

pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan 

seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha 

(mudharib). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk 

nisbah (persentase).8 

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik 

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.9 

Secara umum landasan dasar syariah al-Mudharabah lebih mencerminkan   

anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah 

ayat 10:  

ةُّ ٱقُِّضَيِت  فَإَِذا لَو  ْ ٱفَ  لص َ وا ۡرِض ٱفِى  نتَِشرُّ
َ
ْ ٱوَ  ۡلأ وا ِ ٱِمن فَۡضِل  ۡبَتغُّ َ ْ ٱوَ  ّلل  وا رُّ َ ٱ ۡذكُّ َ َكثِيٗرا  ّلل 

وَن  ۡم تُّۡفلِحُّ   ٠١ل ََعل َكُّ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah...”10 

                                                           
8 Dimyauddin, Djuaini, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 224. 
9 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

2001), h. 95. 

10 Dadang Soliha Dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554. 
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Serta dalam Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah No. 778: 

َهيٍْب  ولُّ اّللِ َصل َى اّلل َعليْهِ وَسل ََم  :قَاَل  َعْن صُّ  ثَلاٌَث فِيِهن َ الَْبَرَكةُّ  :قَاَل رَسُّ

َقارََضةُّ  َجٍل َوالْمُّ
َ
 الَْبيْعُّ إِلَى أ

َ
عِيرِ َوأ ِ بِالش َ  لِلَْبيِْت لاَ لِلَْبيْعِ  ْخلاَطُّ الْبُّر 

“Dari Shuhaib, bahwasannya Nabi saw telah bersabda: “Tiga perkara ada 

berkat padanya; jual-beli bertempo, berqiradl (mudharabah) dan campur bur 

dengan sya’ir buat dirumah, bukan buat jualan”.11 

ن َهُّ َكاَن يَْشَترِطُّ عَ  )وََعْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم رضى اّلل عنه 
َ
ِل إَِذا أ لَى اَلر َجُّ

ْعَطاهُّ 
َ
َقارََضةً  أ نْ  :َمالًا مُّ

َ
 ,ْحرٍ بَ  فِى تَْحِملَهُّ  َولَا ,َرْطَبةٍ  َكبِدٍ  فِى َمالِى تَْجَعَل  َلا أ

 (َمالِى َت َضِمنْ  َفَقدَ  َذلَِك  ِمنْ  َشيًْئا َفَعلَْت  فَإِنْ  ,َمِسيلٍ  َبْطنِ  فِى بِهِ  َتنْزَِل  َولَا

ْطنِى ُّ  َرَواهُّ  اَرقُّ َ َجالُّهُّ ثَِقاتَورِ  ,ََلد   

Dari Hakim bin Hizam, bahwasannya adalah ia mensyaratkan atas 

seseorang apabila ia beri modal sebagai qiradl: Jangan engkau gunakan modal-ku 

pada barang berjiwa dan jangan taruh dia dilaut dan jangan engkau bawa dia 

ketengah perjalanan air bah; jika engkau berbuat sesuatu dari yang demikian, 

maka engkau tanggung modal-ku. (HR Daraquthni dan rawi-rawinya tsiqat 

No.779).12 

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan 

dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan 

pada :  

                                                           
11Al-hafidz Bin Hajar Al-asqolani, Bulughul Maram (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-

Islamiyah), h. 167. 
12 Ibid. 
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1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan  

khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya, 

2. Deposito biasa,  

3. Deposito special (special invesment), dimana dana yang dititipkan   

nasabah khusus untuk  bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau  

ijarah saja. 

Sedangkan pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :  

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal perdagangan dan jasa  

2. Investasi khusus : disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana 

sumber dana  khusus  dengan  penyaluran  yang  khusus  dengan  

syara-syarat  yang ditetapkan oleh shahibul maal. 

Disepakatinya perikatan perjanjian dalam pembiayaan perlu di dasari oleh 

dasar-dasar yang kuat. Perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang 

atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak 

atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.13 Secara sederhana, 

perikatan di artikan sebagai suatu hal yang mengikat antara orang yang satu 

dengan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah peristiwa hukum, seperti jual 

beli, utang-piutang, kelahiran, kematian, pekarangan berdampingan, rumah 

bersusun. Dengan demikian, peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan 

hukum.14 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan 

                                                           
13 Riduan Syahrani, Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 

2010), h. 196. 
14 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 210. 
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tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.15 

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan dan 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Di dalam pembuatan kontrak pembiayaan, 

akan selalu berkaitan dan bersinggungan dengan asas-asas hukum, yang mana 

asas dimaknai sebagai hal-hal mendasar yang menjadi latar belakang lahirnya 

suatu norma atau aturan. 

Dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, ada beberapa kemungkinan 

terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan 

prestasi untuk memenuhi kontrak perjanjian. Peristiwa seperti ini terjadi secara 

tidak terduga serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lainnya 

sementara pihak yang tidak melaksanakan prestasinya tidak beritikad buruk,dapat 

diterjemahkan sebagai overmacht yaitu keadaan memaksa.  

Keadaan memaksa (overmacht) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak 

dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian 

yang berada diluar kekuasaanya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, 

lahar, kebakaran dan lain-lain.16  

                                                           
15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia, Edisi Ketiga, 

(Jakarta:  Balai Pustaka, 2005), h. 458. 
16 Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar 

Grafik, 2003), h. 102. 



13 
 

 

Ketentuan tentang overmacht (keadaan memaksa) dapat dilihat dan dibaca 

dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH 

Perdata berbunyi: ”Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan 

bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu 

atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh 

suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, 

walaupun tidak ada itikad buruk padanya”. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH 

Perdata yang berbunyi: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila 

karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau 

melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.17 

Agar kerangka pemikiran diatas lebih mudah difahami, penulis gambarkan 

dengan skema dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

17 Ibid, h. 101. 
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Skema 1.1  

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh 

data yang diinginkan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu 

bentuk metode penelitian yang memaparkan atau menggambarkan keadaan 

suatu objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis secara utuh 

Sesuaikah dengan ketentuan Hukum 

Ekonomi Syariah ? 

Upaya  Bank BRISyariah Kantor 

Kas Lembang terhadap nasabah 

yang terkena overmacht: 

1. Mengajukan klaim ke 

Asuransi 

2. Tenggang waktu 

pembayaran 

3. Jaminan sukarela 

4. Restrukturisasi  

Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah pada 

Nasabah yang Terkena Overmacht 

PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang 

perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008. 

Restrukturisasi adalah upaya 

yang dilakukan Bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat 

menyelesaikan kewajibannya, antara 

lain melalui: 

1. Penjadwalan kembali 

(Rescheduling) 

2. Persyaratan kembali 

(Reconditioning) 

3. Penataan kembali 

(Restructuring) 
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sebagai suatu kesatuan terintergrasi keadaan, sistematis, dan akurat,  

mengenai fakta-fakta dan fenomena objek yang diteliti, yang nantinya 

ditarik kesimpulan. 

Metode ini diterapkan dalam penelitian Penyelesaian Pembiayaan 

Mudharabah pada Nasabah yang Terkena Overmacht di Bank BRISyariah 

Kantor Kas Lembang (Studi Kasus Kebakaran Pasar Lembang Mei 2015). 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua kategori, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari 

wawancara dengan pihak bank, terutama dalam divisi pembiayaan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh 

dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, 

internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang berupa tulisan bukan berupa angka mengenai 

tingkah laku manusia yang dapat diamati. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Data tentang prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah 

b. Data tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Data yang dapat diamati ini penulis dapatkan dari hasil PKL 

(Praktik Kerja Lapangan) di BRI Syariah Kantor Kas Lembang yang 

dilaksanakan pada tanggal 03 Januari sampai dengan 27 Januari 2017.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan 

data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan sumber data primer yang didapatkan dari 

lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara beberapa pihak, 

yaitu: 

1) Ryan Sagit selaku Kepala Unit Mikro Pembiayaan BRI 

Syariah Kantor Kas Lembang. 

2) Nasabah yang menjadi korban kebakaran 

Tabel 1.1 

 Sample korban kebakaran 

No  Nama  Plafond  Angsuran  Jenis 

Usaha  

Kerugian 

1  Abudin  250 Juta 7,309,004.00 Kios 

sepatu 

500 Juta 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan data sekunder yang digunakan 

untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan 

mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini, literatur ini berupa buku, internet, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dari pihak Bank BRI Syariah KK Lembang dan sumber 

lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai 

sumber data. 

b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-

satuan menurut rumusan masalah. 

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, 

dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah 

ditentukan. 

2 Ajuh 

Ruhiat 

35 Juta 1,965,832.62 Kios 

sembako 

15 Juta 

3 Dedi 

Sunendi 

150 Juta 5, 966,663.61 Kios 

daging 

30 Juta 
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d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif 

kemudian menghubungkan data dengan teori. 

e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah 

penelitian. 

 

 


