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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pembiayaan di perbankan syariah memiliki manfaat dan resiko yang 

sangat besar sehingga sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan 

pembiayaan berfungsi sebagai sumber pemasukan atau memperoleh keuntungan 

dan juga menjaga aliran dana yang dimiliki oleh suatu perbankan syariah. Apalagi 

dana tersebut bukan milik bank melainkan milik masyarakat yang berasal dari 

usaha menghimpun dana yang dilakukan oleh bank, sehingga apabila digunakan 

untuk memberikan pembiayaan harus ada jaminan atau kepastian uang tersebut 

akan kembali diperoleh bank karena harus dikembalikan lagi kepada masyarakat 

yang mempercayakan dananya disimpan di bank. Dengan kata lain perbankan 

syariah harus menghindari terjadinya pembiayaan macet yang disebabkan oleh 

pembiayaan. Perbankan syariah dituntut untuk lebih amanah dan berhati-hati 

dibandingkan perbankan konvensional dalam kinerjanya karena membawa label 

syariah yang berlandaskan ajaran Islam dengan berpedoman al qur’an dan sunah. 

Untuk mengurangi resiko tersebut terdapat mekanisme analisa yang harus dilalui 

dalam memberikan pembiayaan. Analisa ditujukan untuk menetapkan kelayakan 

dari suatu pembiayaan yang diajukan oleh pemohon pembiayaan. 

Dalam analisa pembiayaan dibutuhkan berbagai informasi. Informasi 

tersebut harus diyakini kebenaran dan keakuratannya. Ketepatan hasil analisa 

pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kebenaran dan keakuratan informasi yang 
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didapatkan. Untuk memperoleh informasi tersebut digunakan beragam metode, 

metode yang digunakan disesuaikan dengan informasi yang ingin didapatkan. 

Metode yang digunakan tersebut bisa jadi tidak sama antara perbankan yang satu 

dengan perbankan yang lainnya atau analis pembiayaan yang satu dengan analis 

pembiayaan yang lainnya. Metode penggalian informasi ini lah yang ingin peneliti 

teliti lebih dalam lagi, karena selama ini belum pernah ada penelitian maupun 

penjelasan yang mengungkapkan metode penggalian informasi tersebut. tidak 

hanya pihak bank yang harus mengetahui metode penggalian informasi ini tetapi 

masyarakat sebagai calon pemohon pembiyaanpun harus mengetahui dan 

memahami hal tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada hal yang disembunyikan 

oleh bank kepada pemohon pembiayaan atau hal-hal yang tanpa sepengetahuan 

dan sepemahaman pemohon pembiayaan. Pemohon pembiayaan juga akan lebih 

memahami maksud dan kebutuhan pihak bank atas informasi mengenai dirinya 

sehingga secara ikhlas dan jujur memberikan informasi apapun yang dibutuhkan 

kepada bank. 

Melalui latar belakang ini, penulis kemudian merasa tertarik untuk 

meneliti dalam tugas skripsinya tentang metode apakah yang digunakan 

Relationship Manager Financing dalam menggali informasi untuk menganalisa 

pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Disini penulis memilih 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sebagai tempat dilaksanakannya 

penelitian karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama 

yang ada di Indonesia, sedangkan memilih kantor cabang Malang dikarenakan 

penulis sedang melakukan masa studinya di Malang. Ini untuk lebih memudahkan 
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dari segi efektifitas waktu dan efisiensi biaya. Oleh karenanya, dengan demikian 

penulis mengangkat judul dalam tugas skripsinya ini dengan judul “Metode 

Penggalian Informasi Dalam Analisis Pembiayaan Pada Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah metode apakah yang digunakan Relationship Manager 

Financing dalam menggali informasi untuk menganalisa pembiayaan di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui metode Relationship Manager Financing menggali informasi yang 

dibutuhkan untuk menganalisa suatu pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan informasi terkait pelaksanaan 

pembiayaan 

b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya 
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2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengantisipasi perkembangan 

permasalahan unit usaha dibidang pembiayaan 

b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan annalisis pembiayaan 

1.5. Sistematika Penulisan 

Susunan sistematika skripsi ini berisi lima bab yang saling berkaitan satu 

sama lain yang terdiri dari: 

BAB 1  :   Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2  :   Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan diuraikan hasil studi pustaka berupa teori-teori 

yang melandasi analisa dan pembahasan atas fokus penelitian 

yang diinginkan. 

BAB 3  :   Metodologi Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, yang 

meliputi definisi dasar dan jenis penelitian, obyek dan lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB 4  :   Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum subjek penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB 5  :   Simpulan dan Saran 

Dalan bab ini simpulan diperoleh dari pembahasan hasil 

penelitian dan memberikan saran yang berkenaan dengan topik 

yang dibahas pada skripsi ini. 


