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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang 

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H 

atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H 

atau 1 Mei 1992. Sedangkan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang 

baru berdiri pada tanggal 28 Agustus 2003. Pendirian kantor cabang Malang ini 

didasari dengan pertimbangan jumlah penduduk muslim dan perputaran dana 

pihak ketiga di Malang cukup tinggi, serta perluasan jaringan di area Jawa Timur 

yang dikontrol oleh Bank Muamalat Area Surabaya. Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang terletak di Jl. Kawi Atas No. 36 A Kota Malang, kantor ini 

merupakan satu diantara 51 kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Muamalat 

Indonesia. Mekanisme kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang meliputi 

operasional untuk daerah Malang Raya, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. 

Untuk membantu kegiatan operasionalnya Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang dibantu dengan Kantor Cabang Pembantu Pasuruan, Kantor Cabang 

Pembantu Probolinggo, Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang, 

Kantor Cabang Pembantu Kepanjen dan Kantor Cabang Pembantu Lumajang 

serta mempunyai dua kantor kas yang berada di Singasari dan Batu. Adapun 
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kantor tersebut termasuk kantor cabang di daerah kordinasi regional VII bersama 

kantor Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram. 

Bank Muamalat Cabang Malang mempunyai kewenangan dalam 

pembiayaan dibawah satu milyar rupiah, untuk pembiayaan satu sampai lima 

milyar dikelola oleh Kantor Area di Surabaya dan untuk pembiayaan diatas lima 

miliyar dikelola oleh Kantor Pusat di Jakarta. Tugas dari pada Kantor Cabang 

adalah mensyiarkan ekonomi syariah, mengembangkan bisnis dalam skala kecil 

dengan bermitra dan membina aliansi-aliansi. Sehingga dalam praktiknya, Bank 

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Malang terus berusaha memperluas jaringan, 

yakni dengan mendekatkan diri kepada nasabah melalui produk pendanaan dan 

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Saat ini Bank Mumalat Indonesia memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 

juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan 

Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 

Kantor Pos Online/SOPP diseluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 

merchant debet. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya 

bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, 

Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia 

berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya berbasis 

syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok 

nusantara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu hal yang dibutuhkan adalah 

manajemen pembiayaan yang baik, tentunya dengan berdasarkan pada analisis 
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pembiayaan yang bisa meminimalisir resiko pembiayaan yang bermasalah 

nantinya. Berawal dari analisis pembiayaan yang baik dan tepat akan diketahui 

mana pembiayaan yang layak didanai atau tidak layak. Sehingga informasi 

tentang pemohon pembiayaan sangat berperan penting sebagai dasar melakukan 

analisis pembiayaan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana analis 

pembiayaan menggali informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa pembiayaan 

kepada pemohon pembiayan sebagai dasar melakukan analisis pembiayaan. 

Karena dari anaisis pembiayaan ini pulalah akan diperoleh hasil keuntungan yang 

besar atau kerugian yang besar dalam aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh 

perbankan syariah. 

4.1.2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang 

 Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan dan cita-cita, biasanya tujuan dan 

cita-cita tersebut tertuangkan dalam visi dan misi perusahaan. Seperti perusahaan 

umumnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang juga memiliki visi 

dan misi. Visi dan misi tersebut mengikuti visi dan misi PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah menjadi bank 

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

Sedangkan misinya yaitu menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia 

dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan 

orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder. 

 Untuk mencapai visi dan misi tersebut salah satu indikatornya bisa dilihat 

dari rendahnya pembiayaan macet atau nasabah bermasalah. Permasalah 

pembiayaan macet dan nasabah bermasalah ini bisa diminimalisir dengan analisis 
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pembiayaan yang baik. Dalam proses analisa pembiayaan, bank membutuhkan 

informasi mengenai pemohon pembiayaan. Informasi tersebut sangat penting 

karena menentukan kualitas analisa pembiayaan nantinya. Oleh karena itu kita 

perlu mempelajari bagaimana cara analis pembiayaan menggali informasi yang 

dibutuhkan untuk melakukan analisa pembiayaan di bank syariah. 

4.1.3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Malang 

Dalam struktur organisasi akan diketahui tingkatan batas dan wewenang 

tiap-tiap bagian, selain itu akan dijabarkan juga tugas masing-masing bagian yang 

ada kaitannya dengan kegiatan pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang. Bagian yang sangat berhubungan dengan kegiatan analisis pembiayaan 

adalah  Relationship Manager Financing. Relationship Manager Financing 

bertugas mulai dari mencari calon pemohon pembiayaan, mengumpulkan 

informasi tentang pemohon pembiayaan, menganalisis permohonan pembiayaan 

sampai membuat rekomendasi apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk 

didanai. Untuk membantu melaksanakan tugasnya Relationship Manager 

Financing dibantu oleh Service Assistant tetapi untuk sekarang masih belum ada 

karyawan yang mengisi posisi ini di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

Selain itu Relationship Manager Financing dibantu oleh bagian Unit Support 

Penanaman Dana (USPD). Di dalamnya ada bagian Legal yang bertugas untuk 

melakukan BI Checking, menilai kebenaran legalitas usaha, pembuatan perikatan 

dan legalitas jamian. Selain itu ada bagian Taksator yang bertugas menilai 
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jaminan. Selain itu ada bagian Back Office yang membantu dalam administrasi 

pembiayaan, mencairkan dana dan mendebet angsuran transaksi pembiayaan, dll. 

Dalam pemutusan layak atau tidaknya pembiayaan tersebut didanai, 

Relationship Manager Financing juga tidak serta-merta memutuskan sendiri 

tetapi harus melalui komite pembiayaan. Untuk tingkatan Cabang seperti Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang, komite pembiayaan terdiri dari Branch 

manager, Head of Financing Officer dan Relationship Manager Financing yang 

sudah memiliki status sebagai Officer. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah 

USPD:  

- Legal 

- Taksator/Internal Appraiser 

- Administrasi Pembiayaan 

Back Office:  

- HRD 

- Otorizer 

- Sarlog/Umum 

- Kliring 

- Administrasi Pembiayaan 

Branch Manager 

Relationship 

Manager Funding 

Relationship 
Manager Financing 

Head of 

Financing Officer 

Operation Manager 
Resident Auditor 

Relationship 

Manager 

Remedial 

Seccurity 

Back Office USPD 

Service Assistant Marketing 

Executive 

Teller Customer Service 

Operator Office 

Boy/Girl 

Driver 



52 
 

 
 

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dari masing-

masing bagian yang berhubungan dengan aktivitas pembiayaan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Branch Manager 

a. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna 

mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, 

pendanaan maupun jasa. 

b. Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan 

guna antisipasi resiko dengan penekanan kepada: 

1) Kesalahan pemohon pembiayaan 

2) Aspek legalitas nasabah 

3) Kewajaran limit pembiayaan 

4) Perhitungan nisbah/margin 

5) Aspek pengamanan, termasuk penetapan prasyarat dan syarat 

pembiayaan. 

c. Bersama dengan anggota komite lainya memutuskan pembiayaan sesuai 

dengan batas wewenangnya atau dimintakan persetujuan ke Kantor Area 

dan Kantor Pusat. 

d. Memutuskan pencairan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya. 

e. Memonitor pelaksanaan penagihan tunggakan kewajiban nasabah. 

2. Resident Auditor 

a. Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan 

kebijakan/ketentuan intern bank. 
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b. Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan 

pejabat berwenang. 

c. Memastikan kebenaran administrasi pembiayaan yang diberikan. 

d. Memastikan kelengkapan dan keabsahan legal dokumen. 

e. Memastikan bahwa fisik jaminan telah dikuasai oleh bank dengan aman dan 

sesuai dengan nilai dan lokasinya. 

3. Operation Manager  

a. Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan 

berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad 

Pembiayaan. 

b. Memberikan rekomendasi disetujui/ditundanya pencairan pembiayaan 

berdasarkan hasil pengecekan persyaratan pembiayaan yang telah dilakukan. 

c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi pembiayaan dan pelaporannya. 

d. Mengkoordinir dan memastikan terselenggaranya kegiatan akuntansi, 

pelaporan pelayanan bidang kas, logistik, sumber daya insani, pengamanan, 

kebersihan, kearsipan dan pengoperasian komputer Cabang dengan baik dan 

benar. 

e. Mengkoordinir dan memastikan terselenggaranya filling dokumen 

pembiayaan (legal file) secara tertib dan aman. 

4. Head of Financing Officer 

a. Melaksanakan strategi pemasaran guna mencapai tingkat volume/sasaran 

yang telah ditetapkan, baik pembiayaan, pendanaan maupun jasa-jasa. 
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b. Melaksanakan review atas proses pembangunan pembiayaan dan penekanan 

kepada upaya antisipasi resiko pembiayaan, meliputi: 

1) Review kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pembiayaan. 

2) Review kecukupan hasil investigasi. 

3) Review ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan. 

4) Review kewajaran limit pembiayaan dan nisbah bagi hasil/margin. 

5) Review kelengkapan syarat pembiayaan yang ditetapkan sehingga 

pembiayaan aman ditinjau dari segala bidang. 

c. Bersama-sama dengan anggota komite pembiayaan lainnya memutuskan 

pembiayaaan sesuai dengan batas wewenangnya. 

d. Review prasyarat/syarat dalam Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan 

(SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan komite pembiayaan 

Cabang/Kantor Pusat. 

e. Review akad pembiayaan dan surat sanggup telah sesuai dengan yang 

dipersyaratkan dalam SP3. 

f. Mayakini bahwa pengikatan jaminan dan penutupan asuransi telah 

dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah akad pembiayaan 

ditandatangani dan biayanya telah dibebankan kepada nasabah. 

g. Mengkoordinir/melaksanakan penagihan kewajiban nasabah yang telah 

jatuh tempo/menunggak. 

h. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian ulang atas pembiayaan yang diberikan 

Cabang. 
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5. Relationship Manager Remidial 

a. Menangani nasabah-nasabah yang bermasalah, yakni nasabah yang tidak 

melakukan kewajiban pembayaran sampai dengan tiga kali angsuran. 

b. Melakukan penarikan fisik kendaraan bagi konsumen yang benar-benar 

tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran angsuran. 

c. Melakukan penjualan fisik kendaraan atau jaminan. 

6. Relationship Manager Funding 

Melakukan kegiatan pendanaan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito 

serta melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat 

kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut 

pengawasan dan pelayanan nasabah (account maintenance). 

7. Marketing Executive 

Mencari calon nasabah untuk dijadikan nasabahnya. 

8. Relationship Manager Financing 

Melaksanakan aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat pada jenis usaha 

yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak 

lainnya berdasarkan analisis ekonomi dan melakukan monitoring account 

pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, melaksanakan aktivitas marketing 

pada umumnya berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account 

maintenance) serta membawahi service asistant. 

9. Service Asistant 

Membantu tugas Relationship Manager Financing 
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10. Customer Service 

a. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor 

mengenai produk-produk Bank Muamalat Indonesia berikut syarat-syarat 

maupun tata cara prosedurnya 

b. Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa bank seperti transfer, 

inkaso, pemindahbukuan antar rekening nasabah, auto save, surat referensi 

bank, dan sebagainya. 

11. Teller 

Melayani penyetoran tunai atau pembayaran angsuran dengan benar dan cepat. 

12. Back Office 

a. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer 

keluar/masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap akhir hari. 

b. Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blanko nota kredit/nota debit 

dengan kartu persediaan. 

c. Mem-file berkas-berkas transfer. 

d. Merekap data angsuran setiap nasabah dan merekap data nasabah yang jatuh 

tempo. 

13. Unit Support Penanaman Dana (USPD) 

Melakukan aktivitas yang menyangkut dengan administrasi pembiayaan, 

hukum legalitas seluruh aktivitas di bank syariah (legal opinion) termasuk 

pada pembiayaan, serta sebagai pihak penilai jaminan pembiayaan. 
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4.1.4 Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Malang 

 Produk pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

sesuai dengan produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk. Produk pembiayaan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu 

pembiayaan konsumen, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Setiap 

jenis pembiayaan tersebut terdiri dari beberapa produk, diantaranya: 

1. Pembiayaan Konsumen 

a. Pembiayaan hunian syariah, pembiayaan ini akan membantu nasabah untuk 

memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun 

pengalihan take over KPR dari bank lain. Pembiayaan ini bisa menggunakan 

dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah 

mutanaqishah (kerja sama sewa). Untuk akad murabahah dimungkinkan 

uang muka 0% dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan 

tambahan yang diterima oleh bank. Keunggulan jenis pembiayaan ini 

diantaranya jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun, uang muka ringan 

minimal 10% dari harga perolehan yang diakui bank, plafond hingga Rp 25 

miliyar, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan nilai 

pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah berdasarkan harga 

perolehan yang diakui bank. 

b. Pembiayaan automuamalat, automuamalat adalah produk pembiayaan yang 

akan membantu nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini 

adalah kerjasama Bank Muamalat Indonesia dengan Al-Ijarah Indonesia 



58 
 

 
 

Finance (ALIF). Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah (jual-beli). 

Keunggulan pembiayaan ini diantaranya jangka waktu pembiayaan hingga 5 

tahun, proses persetujuan pembiayaan yang cepat “One Day Approval”, 

angsuran tetap hingga lunas, plafond dapat meningkat sesuai kecukupan 

rasio angsuran terhadap pendapatan, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak 

dikenakan denda dan nilai pembiayaan sebesar harga kendaraan hingga siap 

pakai (on the road/OTR). 

c. Pembiayaan dana talangan porsi haji, pembiayaan ini adalah pinjaman yang 

ditujukan untuk membantu nasabah mendapatkan porsi keberangkatan haji 

lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat 

pendaftaran porsi. Pembiayaan ini menggunakan akad al-qardh (pinjaman). 

Keunggulan pembiayaan ini diantaranya jangka waktu pinjaman 12 bulan, 

plafond pinjaman yang besar hingga Rp 24,5 juta, pelunasan sesuai pokok 

pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok), biaya administrasi hanya 

dikenakan sekali di dalam satu periode pembiayaan, tanpa biaya asuransi 

jiwa dan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. 

d. Pembiayaan umroh muamalat, pembiayaan ini adalah produk pembiayaan 

yang akan membantu mewujudkan impian nasabah untuk beribadah umroh 

dalam waktu yang segera.  Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah (sewa 

jasa). Pendaftaran umroh dilakukan melalui travel rekanan Bank Muamalat 

Indonesia. Pembiayaan ini juga dilindungi oleh asuransi jiwa selama masa 

pembiayaan. Keunggulan pembiayaan ini diantaranya jangka waktu 

pembiayaan hingga 36 bulan, tanpa disyaratkan jaminan/agunan, uang muka 
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ringan minimal 30% dari biaya paket umroh, angsuran tetap hingga lunas, 

plafond hingga Rp 35 juta per nasabah, dapat diajukan untuk membiayai diri 

sendiri dan/atau orang lain dan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak 

dikenakan denda. 

e. Pembiayaan koperasi, pembiayaan ini diperuntukkan bagi beragam jenis 

pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku end user) melalui 

koperasi. Pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah (bagi hasil) 

antara bank dengan koperasi atas pendapatan marjin 

pembiayaan murabahah (jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota. 

Pembiayaan ini dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan 

dilunasi oleh unit usaha asuransi apabila anggota koperasi meninggal dunia. 

Keunggulan pembiayaan ini diantaranya jangka waktu pembiayaan hingga 

60 bulan, angsuran tetap hingga lunas, plafond pembiayaan yang diterima 

koperasi maksimal sesuai dengan total kemampuan angsuran anggota 

koperasi dan pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. 

2. Pembiayaan Modal kerja 

a. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja adalah produk 

pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah 

sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha nasabah 

akan terjamin. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan 

akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi 

kebutuhan modal kerja. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai 
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kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead. Pembiayaan ini memiliki 

beberapa fitur diantaranya jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan 

spesifikasi modal kerja, plafond mulai Rp 100 juta, untuk nasabah 

perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan 

dilunasi oleh unit usaha asuransi apabila meninggal dunia, pelunasan 

sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda, dapat menggunakan 

skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik nasabah) 

dan dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih 

memudahkan dalam mencairkan pembiayaan. 

b. Pembiayaan LKM syariah, pembiayaan modal kerja lembaga keuangan 

mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk 

LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan 

pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah 

atau anggotanya (end-user). Pembiayaan ini diperuntukkan kepada badan 

usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), baitul maal wat 

tamwil (BMT), dan koperasi yang dapat menjalankan skema syariah atas 

pembiayaan kepada anggotanya. Pembiayaan ini bisa menggunakan akad 

mudharabah atau musyarakah. Pembiayaan ini biasa digunakan untuk 

memperbesar modal dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau 

anggota dengan pola executing (bank terlepas dari perikatan kepada end-

user). Pembiayaan ini memiliki beberapa fitur diantaranya jangka waktu 

pembiayaan maksimal 5 tahun, plafond mulai Rp 100 juta, pelunasan 
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sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda dan dapat menggunakan 

skema revolving maupun non-revolving tergantung karakteristik nasabah. 

c. Pembiayaan rekening koran syariah, pembiayaan rekening koran syariah 

adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan 

usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai 

kebutuhan dan kemampuan. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada badan 

usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi yang memiliki omset 

usaha > Rp 2,5 miliar setahun dan telah tercatat sebagai nasabah rekening 

giro di Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan 

akad musyarakah dan skema revolving. Pembiayaan ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan 

membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead. Beberapa 

Fitur pembiayaan ini diantaranya jangka waktu pembiayaan disesuaikan 

dengan spesifikasi modal kerja, plafond mulai Rp 100 juta hingga Rp 20 

miliar, pencairan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui 

rekening giro. 

3. Pembiayaan Investasi 

a. Pembiayaan investasi, pembiayaan investasi adalah produk pembiayaan 

yang akan membantu kebutuhan investasi usaha nasabah sehingga 

mendukung rencana ekspansi yang telah disusun. Pembiayaan ini 

menggunakan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi 

kebutuhan investasi, biasanya digunakan untuk pembelian atau penyewaan 

tempat usaha, peralatan investasi (mesin, kendaraan, alat berat, dll), dan 
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pembangunan. Beberapa fitur pembiayaan ini diantaranya jangka waktu 

pembiayaan hingga 5 tahun, plafond mulai Rp 100 juta, untuk nasabah 

perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan 

dilunasi oleh unit usaha asuransi apabila nasabah meninggal dunia dan 

pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. 

b. Pembiayaan hunian syariah bisnis, pembiayaan hunian syariah bisnis adalah 

produk pembiayaan yang akan membantu usaha nasabah untuk membeli, 

membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan take-

over pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah. 

Pembiayaan ini bisa menggunakan akad murabahah (jual-beli) atau 

musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa). Uang muka minimal untuk 

mendapatkan pembiayaan ini sebesar 30% dari harga perolehan yang diakui 

bank. Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan syarat 

calon nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan yang diterima oleh 

bank. Jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun. Untuk pembiayaan ini 

ada pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran yang 

lebih ringan dan plafond hingga Rp 50 miliar. 

Setiap pembiayaan diharuskan melengkapi persyaratan pengajuan 

pembiayaan. Persyaratan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu persyaratan untuk 

pemohon yang bersifat individu dan pemohon yang bersifat institusi/perusahaan. 

Untuk persyaratan individu diantaranya: 

a. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 
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c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk plafond diatas seratus 

juta 

d. Fotokopi surat nikah bila sudah menikah 

e. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan) 

f. Fotokopi rekening listrik, air dan telepon tiga bulan terakhir 

g. Fotokopi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

h. Fotokopi mutasi buku tabungan/rekening giro  

i. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional) 

j. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll) 

k. Izin-izin usaha: SIUP/TDP/SKD/SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) dan 

masih berlaku 

l. Dan data lainnya jika diperlukan 

Untuk persyaratan institusi/perusahaan 

a. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus 

b. NPWP institusi yang masih berlaku 

c. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya 

d. Fotokopi pengurus/manajemen 

e. Izin-izin usaha: SIUP/TDP/SKD/SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) dan 

masih berlaku 

f. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada 

g. Laporan keuangan dua periode terakhir 

h. AD/ART (untuk koperasi) 

i. Data-data pengurus perusahaan dan data lainnya jika diperlukan 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Proses Penanganan Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk Cabang Malang 

Pertama yang ingin diketahui peneliti sebelum membahas lebih dalam 

adalah ada berapa dan siapa saja Relationship Manager Financing yang dimiliki 

oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, hal ini untuk menentukan siapa 

saja yang akan diteliti lebih dalam mengenai cara analis pembiayaan (Relationship 

Manager Financing) menggali informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa 

suatu pembiayaan di bank syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

peneliti dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE selaku Relationship Manager 

Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dan selaku pendamping 

peneliti melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang siapa saja karyawan yang menjabat sebagai Relationship Manager 

Financing yang menangani pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang, berikut ini penjelasan yang disampaikan: 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang terdiri dari satu orang yang sudah officer yaitu mas Galih, 

dan juga lima orang yang belum officer atau masih kontrak yaitu 

mbak Aniek, mas Beni, mas Ferich, mas Riza dan juga mas Reza. 

Selain itu ada beberapa Relationship Manager Financing magang 

diantaranya mas eka, mas helmi dan mbak dita. 

 

Dari sembilan karyawan Relationship Manager Financing yang dimiliki 

oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, peneliti hanya bisa melakukan 

penelitian dan wawancara dengan dua karyawan Relationship Manager Financing 

saja yaitu mas Reza selaku pendamping dan mas Galih selaku Relationship 

Manager Financing yang sudah officer dan yang paling berpengalaman. 
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Keterbatasan ini disebabkan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang karena tiap-tiap karyawan sudah memegang mahasiswa 

penelitian, kebijakan ini dilakukan agar tidak mengganggu kinerja karyawannya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Fatchullah Reza 

Siswanto, SE selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang tentang apa perbedaan Relationship Manager Financing yang 

sudah officer, belum officer dan magang, berikut ini penjelasan yang disampaikan: 

Relationship Manager Financing yang sudah officer mempunyai hak 

untuk menjadi komite pembiayaan dalam keputusan didanai atau 

tidaknya suatu pembiayaan, sedangkan Relationship Manager 

Financing yang belum officer tidak memiliki hak tersebut. Untuk 

memperoleh status officer tersebut harus mencapai target 

pembiayaan, masa kerja dan tes yang ditentukan oleh Bank 

Muamalat Indonesia. Untuk Relationship Manager Financing yang 

masih magang ini berarti karyawan tersebut masih tahap trainning 

setelah lolos seleksi karyawan baru. 

 

Dengan meneliti dan mewawancarai dua karyawan tersebut peneliti 

berharap sudah cukup untuk mewakili tujuh karyawan lainnya. Karena 

berdasarkan pengalaman dan statusnya mas Reza dan mas Galih sudah memenuhi. 

Mas Reza selain menjadi  Relationship Manager Financing yang belum officer 

juga menjabat sebagai kepala di Kantor Kas Singasari sedangkan mas Galih selain 

menjadi Relationship Manager Financing yang sudah officer juga menjabat 

sebagai kepala di Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Malang jadi untuk 

pengalaman kerja dan pengetahuan tentang pembiayaan dari dua karyawan 

tersebut sudah tidak diragukan lagi. 

Sebelum membahas mengenai cara analis pembiayaan (Relationship 

Manager Financing) menggali informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa 
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suatu pembiayaan di bank syariah, harus diketahui terlebih dahulu bagaimana 

proses penanganan pembiayaan secara umum pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang. Dari proses penanganan pembiayaan secara umum tersebut akan 

diketahui langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan 

dan informasi apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam menganalisa suatu 

pembiayaan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Fatchullah Reza 

Siswanto, SE selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang tentang proses penanganan pembiayaan, berikut ini penjelasan 

yang disampaikan: 

Proses penanganan pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan 

pembiayaan oleh pemohon pembiayaan dengan mengisi formulir 

permohonan pembiayaan dan melampirkan persyaratan yang 

dibutuhkan kemudian dilakukan analisa pembiayaan dengan 

berdasarkan pada prinsip 5 C dan dikembangkan dengan prinsip 6 A. 

Analisis yang dilakukan diantaranya analisis kesyariahan, BI 

Checking, analisis usaha, analisis keuangan, analisis kebutuhan dana, 

analisis sumber pengembalian, analisis jaminan, analisis resiko. 

Setelah selesai dianalisis, permohonan pembiayaan tersebut sudah 

dapat dinilai layak atau tidaknya. Jika pembiayaan tersebut tidak 

layak maka permohonan pembiayaan tersebut akan di tolak, tetapi 

jika permohonan pembiayaan tersebut dinilai layak maka 

permohonan pembiayaan dapat diteruskan untuk diajukan kepada 

komite pembiayaan dalam bentuk proposal pembiayaan untuk 

mendapatkan persetujuan. Jika komite pembiayaan tidak menyetujui 

proposal pembiayaannya maka permohonan pembiayaan tersebut 

ditolak, tetapi jika komite pembiayaan menyetujui maka bisa 

dilanjutkan dengan perikatan dan nasabah mengurus administrasi 

pembiayaan, setelah itu bisa dilakukan pencairan dana. 

 

Sedangkan menurut Galih Arda Wijaya, ST selaku Relationship Manager 

Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, tahapan proses pembiayaan 

di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah: 
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Diawali dari pengumpulan data pemohon pembiayaan kemudian 

dilakukan verifikasi. Dilanjutkan dengan pengajuan Memorandum 

Usulan Pembiayaan (MUP) yang dilengkapi dengan analisa 

pembiayaan baik analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Selain itu 

juga dilakukan analisa jaminan, analisa resiko dan evaluasi 

kebutuhan dana. Selanjutnya ditetapkan struktur fasilitas dan MUP 

tersebut diajukan ke komite pemutus pembiayaan, setelah keputusan 

keluar dilakukan realisasi ke pemohon pembiayaan dengan 

penandatanganan akad dan jaminan. Kemudian pembiayaan tersebut 

dapat dicairkan. Selanjutnya pemohon pembiayaan tersebut dipantau 

selama masa angsuran sampai pelunasan, setelah lunas dilakukan 

pelepasan jaminan. 

 

Dari penjelasan tersebut, jika dijabarkan proses pembiayaan mulai 

pengajuan sampai pencairan yang diterapkan antara pemohon pembiayaan dan 

pihak bank yang dipraktekkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemohon pembiayaan yang membutuhkan atau mengajukan pembiayaan 

datang ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang untuk melakukan 

permohonan atau bisa juga dari Relationship Manager Financing 

mendatangi pemohon pembiayaan. Dari pihak Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang memberikan formulir pembiayaan untuk diisi oleh 

pemohon pembiayaan. 

2. Pemohon pembiayaan menjelaskan kebutuhan spesifikasi pembiayaannya 

secara mendetail kepada Relationship Manager Financing. Kemudian 

Relationship Manager Financing merekomendasikan jenis pembiayaan dan 

akad yang nantinya digunakan. Selanjutnya pemohon pembiayaan diminta 

melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. 

3. Setelah persyaratan sudah dilengkapi, Relationship Manager Financing 

akan mulai mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan melakukan 
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analisa pembiayaan. Analisa yang digunakan mengacu pada analisis 5 C dan 

dikembangkan dengan 6A. Tindakan awal yang biasanya dilakukan 

Relationship Manager Financing adalah analisis kesyariahan, ini yang 

membedakan bank syariah dengan konvensional. Relationship Manager 

Financing harus yakin pembiayaan yang diberikan digunakan untuk usaha 

atau transaksi yang halal. Selanjutnya dilakukan analisis BI Checking, BI 

Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat hubungan pemohon 

pembiayaan dengan perbankan. Dengan BI Checking dapat diperoleh 

informasi ada tidaknya tanggungan pemohon pembiayaan dengan 

perbankan, jatuh tempo tanggungan pemohon pembiayaan dengan 

perbankan dan kelancaran pemohon pembiayaan ketika mengangsur. 

4. Relationship Manager Financing melakukan analisis usaha milik pemohon 

pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejarah dan kondisi usaha, 

memastikan apakah usaha tersebut benar-benar milik pemohon pembiayaan, 

memenuhi aspek legal hukum dan menilai prospek usaha ke depan. 

5. Relationship Manager Financing melakukan analisis keuangan atas laporan 

keuangan pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menilai laba/rugi 

usahanya, menilai aset-asetnya, mengetahui kewajiban liquiditasnya, 

mengetahui asal modal usahanya, dan prospek usaha ke depannya. 

6. Relationship Manager Financing melakukan analisis kebutuhan dana 

pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar 

kebutuhan dana yang diminta pemohon pembiayaan, berapa besar dana yang 

bisa diberikan bank dan untuk apa kebutuhan dana tersebut. 
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7. Relationship Manager Financing melakukan analisis sumber pengembalian 

yang akan dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana cara pemohon pembiayaan mengembalikan dana 

yang dipinjam dalam kondisi dan keadaan normal dan berasal dari mana 

sumber-sumber dana tersebut nantinya. 

8. Relationship Manager Financing melakukan analisis jaminan. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan kebenaran, keberadaan, kepemilikan, sah 

tidaknya jaminan serta menilai berapa besar kemampuan jaminan untuk 

mengcover pembiayaan. 

9. Relationship Manager Financing melakukan analisis resiko, hal ini 

dilakukan untuk menganalisis kemungkinan resiko yang akan ditimbulkan 

sebagai antisipasi yang akan dilakukan pihak bank. 

10. Relationship Manager Financing membuat skema pembiayaan dan 

menentukan akad. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa akad yang 

akan digunakan nanti sesuai syariah dan agar tidak terjadi salah faham dan 

ketidakjelasan. 

11. Relationship Manager Financing membuat proposal pembiayaan dengan 

menyertakan kesimpulan dan rekomendasi dalam Memorandum Usulan 

Pembiayaan (MUP). Setelah semua analisa selesai dilakukan dan 

disimpulkan, Relationship Manager Financing bisa menilai dan 

merekomendasikan layak tidaknya permohonan pembiayaan tersebut untuk 

didanai. Kesimpulan dan rekomendasi tersebut disertakan dalam proposal 

pembiayaan. Keputusan didanai atau tidaknya bukan wewenang 
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Relationship Manager Financing. Selain kesimpulan dan rekomendasi, di 

dalam proposal pembiayaan juga terdapat syarat-syarat jika pembiayaan 

tersebut jadi didanai.  

12. Diajukan ke komite pembiayaan, kelengkapan disusun dan dimintai 

persetujuan oleh komite. Untuk pembiayaan seratus juta sampai satu miliyar 

komite pembiayaan yang menangani adalah Branch manager, Head of 

Financing Officer dan Relationship Manager Financing yang telah 

memiliki status officer 

13. Melakukan perikatan. Jika proposal tersebut sudah disetujui oleh komite 

pembiayaan, pemohon pembiayaan akan dipanggil untuk melakukan 

perikatan. Perikatan ini biasanya disaksikan oleh saksi dan notaris. 

14. Administrasi pembiayaan. Setelah dilakukan perikatan akan dilakukan 

pengecekan kembali kelengkapan dokumen-dokumen dan pemohon 

pembiayaan membayar biaya administrasi. 

15. Pencairan dana. Nominal uang yang telah disetujui oleh komite 

pembiayaan diberikan kepada pemohon pembiayaan. 

16. Pemantauan angsuran. Bank memantau pelaksanaan angsuran sesuai 

dengan kesepakatan, apabila terjadi pelanggaran bank akan mengenakan 

sanksi sesuai yang telah disepakati diawal. 

17. Pelepasan jamianan. Setelah nasabah melunasi angsurannya, barang yang 

dijaminkan akan diberikan kembali oleh bank kepada pemohon pembiayaan. 

Dari penjelasan tersebut, jika digambarkan proses pembiayaan tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 

Proses Penanganan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

Cabang Malang 
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4.2.2. Cara Analis Pembiayaan (Relationship Manager Financing) Menggali 

Informasi Yang Dibutuhkan Untuk Menganalisa Suatu Pembiayaan Di Bank 

Syariah 

 Untuk mengetahui cara Relationship Manager Financing menggali 

informasi yang dibutuhkan untuk menganalisa suatu pembiayaan, harus 

ditentukan terlebih dahulu informasi apa saja yang ingin didapatkan oleh 

Relationship Manager Financing sebagai dasar menganalisa suatu pembiayaan 

nantinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Galih Arda Wijaya, ST, selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang informasi apa saja yang diperlukan untuk menganalisa suatu pembiayaan 

adalah sebagai berikut: 

Informasi yang dibutuhkan dalam analisa pembiayaan biasanya 

seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, 

data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat 

hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi 

keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan 

resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang 

didapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter 

pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon 

pembiayaan, capital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, 

kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan dan kondisi 

ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selaian 

itu juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, 

aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan dan 

aspek sosial ekonomi. 

 

Sama halnya dengan penjelasan Fatchullah Reza Siswanto, SE selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang informasi apa saja yang diperlukan untuk menganalisa suatu pembiayaan 

adalah sebagai berikut:  
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Informasi yang dibutuhkan oleh Relationship Manager Financing 

dalam menganalisa pembiayaan biasanya berbeda-beda, perbedaan 

tersebut dipengaruhi oleh pengalaman analis pembiayaan dan besar 

kecilnya resiko serta nominal pembiayaan yang akan diberikan. Hal 

ini dikarenakan analisis pembiayaan menekankan pada bagaimana 

Relationship Manager Financing mendapatkan keyakinan dan 

menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan calon debitur 

membayar kembali pembiayaan yang dipinjam dan melunasi 

pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Sehingga 

tanggung jawab atas lancar/tidaknya pembiayaan ditanggung oleh 

Relationship Manager Financing. Untuk Informasi yang biasanya 

dibutuhkan diantaranya seperti alasan mengajukan permohonan 

pembiayaan, maksud dan tujuan mengajukan permohonan, data diri 

nasabah dan suami/istri, gambaran umum keluarga, status tempat 

tinggal, penghasilan, riwayat pekerjaan nasabah, gambaran umum 

usaha, riwayat hubungan dengan perbankan baik pemohon 

pembiayaan dan suami/istri, kondisi keuangan, permohonan 

kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan dan resiko-resiko 

yang kemungkinan terjadi. Informasi tersebut selanjutnya digunakan 

untuk analisis 5 C dan 6 A. 

 

Seperti yang telah disampaikan Relationship Manager Financing di atas, 

bahwa kebutuhan informasi oleh masing-masing Relationship Manager Financing 

atas suatu permohonan pembiayaan berbeda-beda tergantung pengalaman 

Relationship Manager Financing itu sendiri dan besar/kecil nominal serta resiko 

pembiayaan. Secara umum minimal informasi yang dibutuhkan untuk 

menganalisa suatu pembiayaan diantaranya: alasan mengajukan permohonan 

pembiayaan, maksud dan tujuan mengajukan permohonan, data diri pemohon 

pembiayaan dan suami/istri, gambaran umum keluarga, status tempat tinggal, 

penghasilan, riwayat pekerjaan pemohon pembiayaan, gambaran umum usaha, 

riwayat hubungan dengan perbankan baik pemohon pembiayaan dan suami/istri, 

kondisi keuangan, permohonan kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan 

dan resiko-resiko yang kemungkinan terjadi. Berbagai informasi tersebut 

digunakan dalam penilaian 5 C dan 6 A yang meliputi Character atau karakter 
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pemohon pembiayaan, Capacity atau kemampuan pemohon pembiayaan, capital 

atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, Collateral atau kelayakan 

jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan dan Condition of economy atau 

kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selaian itu 

juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, 

aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. 

Keseluruhan informasi tersebut tidak harus dicari dan dinilai satu per satu 

atau secara urut karena bisa jadi dengan satu tindakan saja dapat memperoleh 

berbagai informasi dan menilai berbagai aspeknya. Ketika bekerja dalam 

mengumpulkan informasi di lapangan Relationship Manager Financing dituntut 

bekerja bukan seperti investigator melainkan seperti konsultan. Sehingga apabila 

menurut Relationship Manager Financing ada sesuatu saran dan masukan untuk 

perbaikan pemohon pembiayaan bisa disampaikan ke pemohon pembiayaan. 

Lebih baik lagi ketika pihak pemohon pembiayaan tidak mengetahui dan 

menyadari maksud dan tujuan serta informasi apa saja yang ingin dicari dan 

didapatkan oleh Relationship Manager Financing. 

Dalam penggalian informasi di lapangan Relationship Manager Financing 

berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menilai dengan apa adanya sesuai 

dengan apa yang ada dilapangan atau seriil mungkin. Pedoman ini juga sebisa 

mungkin ditanamkan kepada pemohon pembiayaan oleh Relationship Manager 

Financing dalam melaporkan segala sesuatunya. Sikap tersebut dilakukan dengan 

prinsip bahwa setiap apa yang kita kerjakan tidak akan pernah luput dari 
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pengawasan Allah SWT. Karena Allah Maha Mengetahui segalanya, sebagaimana 

dijelaskan dalam firman-Nya: 

Dan dialah Allah (yang disembah), di langit maupun di bumi; Dia 

mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu 

nyatakan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan (Q.S. Al-

An am, ayat: 3).  (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 

2009:129)  

 

Dengan prinsip tersebut maka Relationship Manager Financing dan 

pemohon pembiayaan tidak akan melakukan penyelewengan atau manipulasi. 

Karena sadar bahwa apapun yang dilakukannya mendapat pengawasan langsung 

dari Allah SWT. Informasi dari nasabah yang diperoleh oleh petugas lapangan 

Relationship Manager Financing penting bagi bank dalam memutuskan 

persetujuan diterima tidaknya suatu pembiayaan yang dimohonkan oleh calon 

debitur kepada Direksi Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Hasil dari 

analisis di lapangan ini diharapkan bisa menambah informasi data tentang 

pemohon pembiayaan dan diharapkan meminimalisir resiko pembiayaan yang 

bermasalah atau macet nantinya. 

Dalam mengumpulkan keseluruhan informasi yang ingin didapatkan 

tersebut Relationship Manager Financing menggunakan beragam cara. Semakin 

banyak informasi yang didapatkan maka semakin baik pula untuk proses analisa 

pembiayaan nantinya. Tetapi Relationship Manager Financing juga 

memperhatikan efektifitas dan efisiensi waktunya karena pemohon pembiayaan 

seringkali menginginkan pembiayaan segera dapat dicairkan. Waktu yang 

biasanya dibutuhkan oleh Relationship Manager Financing untuk memproses 

permohonan pembiayaan mulai dari pengajuan sampai pencairan rata-rata satu 



76 
 

 
 

minggu untuk pembiayaan sebesar seratus juta sampai satu milyar. Untuk 

pembiayaan sebesar satu sampai lima milyar rata-rata waktu yang dibutuhkan dua 

sampai tiga minggu karena harus diproses ke kantor area di Surabaya juga. Dan 

pembiayaan di atas lima milyar membutuhkan waktu rata-rata satu bulan karena 

harus diproses ke kantor area di Surabaya dan kantor pusat di Jakarta. Penjelasan 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang berapa lama rata-rata proses penanganan pembiayaan di Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang: 

Berapa lama proses penanganan pembiayaan tergantung pada besar 

kecilnya plafond yang diajukan, untuk plafond seratus juta sampai 

satu milyar biasanya membutuhkan waktu selama satu minggu mulai 

dari permohonan pembiayaan tersebut diajukan sampai dilakukan 

pencairan. Untuk plafond satu milyar sampai lima milyar biasanya 

membutuhkan waktu dua sampai tiga minggu karena selain proses 

penanganan pembiayaan tersebut dilakukan di kantor cabang juga 

harus dilakukan proses di kantor area juga, untuk Kantor Cabang 

Malang termasuk dalam Kantor Area Surabaya. Sedangkan 

pembiayaan di atas lima milyar kurang lebih membutuhkan waktu 

satu bulan, karena harus melalui proses di kantor cabang dulu 

selanjutnya Kantor Area dan Kantor Pusat di Jakarta. 

 

Setelah mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menganalisa 

suatu pembiayaan, selanjutnya akan dibahas cara analis pembiayaan (Relationship 

Manager Financing) menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

untuk suatu pembiayaan tersebut. Untuk mendapatkan informasi mengenai 

maksud, tujuan mengajukan permohonan dan alasan mengajukan permohonan 

pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE selaku Relationship Manager Financing 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 
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Untuk mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan 

mengajukan permohonan dan alasan mengajukan permohonan 

pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, kita biasanya 

melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan dan 

suami/istrinya jika pemohon tersebut bersifat individu. Jika pemohon 

bersifat institusi kita biasanya melakukan wawancara kepada pihak 

yang mewakili dalam pengajuan tersebut, pihak manajemen dan 

pimpinan instansi tersebut. Hal yang biasanya kita tanyakan pada 

saat wawancara diantaranya: bapak/ibu mengajukan permohonan 

pembiayaan mau digunakan untuk apa, Kenapa bapak/ibu 

mengajukan permohonan pembiayaan, Berapa besar pembiayaan dan 

lama masa angsuran yang bapak/ibu inginkan, Mengapa bapak/ibu 

mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat Indonesia. Setiap 

wawancara yang berlangsung dilakukan secara informal, tidak 

terstruktur dan santai, sehingga pemohon pembiayaan secara tidak 

sadar telah diwawancara. Jenis pertanyaannya pun tidak harus seperti 

itu, yang terpenting poin pertanyaan dan apa yang kita maksudkan 

dapat kita peroleh. Hal ini untuk mengetahui pembiayaan yang akan 

diberikan nantinya akan digunakan untuk apa oleh pemohon 

pembiayaan, untuk konsumtif kah, menambah modal kerja atau 

untuk investasi. Mengetahui latar belakang pemohon pembiayaan 

mengajukan pembiayaan, karena kekurangan dana kah, karena ingin 

meningkatkan skala usahanya atau karena bagi hasil yang diberikan 

Bank Muamalat Indonesia lebih kecil daripada bank yang lain. 

Mengetahui besaran dana yang dibutuhkan dan kesanggupan berapa 

lama angsuran yang bisa dijalankan, ini untuk melihat kemampuan 

pemohon pembiayaan mengukur kemampuan dirinya sendiri. Dan 

mengetahui alasan nasabah memilih Bank Muamalat Indonesia 

untuk pengajuan permohonannya, apakah karena aspek 

kesyariahannya, karena kecepatan proses pencairannya, punya 

kenalan pegawai banknya atau karena margin atau bagi hasil yang 

diberikan lebih kecil dibandingkan dengan bank lainnya. Selain itu 

akan diketahui digunakan untuk apa saja dana tersebut, dari sini akan 

diketahui apakah dana yang akan diberikan nantinya digunakan 

untuk hal yang bersifat baik dan manfaat serta sesuai secara syariah 

atau tidak. Karena yang membedakan antara bank syariah dengan 

konvensional salah satunya adalah harus diketahui dengan jelas 

penggunaan uang nantinya dalam usaha yang halal. Selain itu ketika 

kita sudah mengetahui tujuan penggunaan dana nantinya oleh 

nasabah, kita akan bisa menentukan jenis akad yang sesuai untuk 

digunakan. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 
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Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai maksud dan 

tujuan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta adalah sebagai berikut: 

Pertama kali yang biasanya ditanyakan kepada pemohon pembiayaan 

yang mengajukan permohonan pembiayaan adalah mengajukan 

pembiayaan untuk keperluan apa dan butuh dana berapa. Dari 

pertanyaan ini kita akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, 

terkadang dari pertanyaan tersebut kita juga bisa mendapatkan 

informasi digunakan untuk apa dana tersebut. Apakah untuk usaha 

yang sesuai syariah atau tidak. Selain itu kita juga bisa menelusuri 

apakah nasabah tersebut membutuhkan dana sesuai yang 

disampaikan atau tidak. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan 

penilaian kemampuan yang dimiliki nasabah dan sesuatu yang ingin 

diperoleh dengan dana yang diberikan nantinya. Misalnya: pemohon 

pembiayaan ingin membeli kendaraan truk untuk mendukung usaha 

bahan bangunannya, saat ini pemohon pembiayaan hanya 

mempunyai dana lima puluh juta sedangkan harga truk dua ratus 

lima puluh juta. Sehingga kebutuhan pemohon pembiayaan sebesar 

dua ratus juta. Relationship Manager Financing mencari tau apakah 

benar kemampuan pemohon pembiayaan hanya lima puluh juta, 

penelusuran ini bisa dilakukan dengan penilaian kekayaan dan 

pendapatan yang dihasilkan baik oleh pemohon pembiayaan maupun 

suami/istri. Relationship Manager Financing juga bisa 

mengkonfirmasi kepada penjual truk apakah harganya memang 

sebesar dua ratus lima puluh juta atau tidak. Sehingga ketika dana 

sudah diberikan tidak terjadi penyalahgunaan. Dari sini juga 

langsung bisa diketahui bahwa penggunaan dana nantinya akan 

sesuai dengan syariah. Karena digunakan untuk membeli kendaraan 

yaitu truk untuk mendukung usaha bahan bangunannya. 

 

Cara yang digunakan analis pembiayaan (Relationship Manager 

Financing) untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai maksud, tujuan 

mengajukan permohonan dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta 

kebutuhan dana yang diminta, dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

kepada pemohon pembiayaan. Selain melakukan wawancara kepada pemohon 

pembiayaan Relationship Manager Financing juga melakukan wawancara yang 

bertujuan mengkonfirmasi kepada suami/istrinya pemohon pembiayaan jika 

pemohon pembiayaan tersebut bersifat individu. Jika pemohon pembiayaan 
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bersifat institusi Relationship Manager Financing biasanya melakukan 

wawancara yang bertujuan konfirmasi kepada pihak manajemen dan pimpinan 

instansi tersebut. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa 

permohonan pembiayaan tersebut sudah memperoleh persetujuan suami/istrinya 

pemohon pembiayaan jika pemohon pembiayaan tersebut bersifat individu dan 

pimpinan instansi serta bagian yang terkait jika pemohon pembiayaan tersebut 

bersifat instansi karena suami/istri pemohon pembiayaan saling berkaitan dalam 

menunjang dan menanggung urusan atau kegiatan rumah tangganya, suami tidak 

terlepas dari istri begitu juga istri tidak terlepas dari suami dan agar pengajuan 

pembiayaan ini juga diketahui atau seijin suami/istri. Sedangkan manajemen dan 

pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab tertinggi pada suatu instansi, 

sehingga apapun yang berkaitan dengan instansi harus sepengetahuan atau seijin 

manajemen atau pimpinan instansi terlebih dahulu. Jenis pertanyaan yang 

diajukan oleh setiap Relationship Manager Financing tidak harus sama dengan 

yang dicontohkan di atas, yang terpenting poin pertanyaan dan apa yang kita 

maksudkan dapat kita peroleh. Kebenaran dan kesesuaian jawaban pemohon 

pembiayaan dengan kondisi sesungguhnya merupakan penilaian dari karakter 

pemohon pembiayaan tersebut. Penggunaan dana pembiayaan oleh pemohon 

pembiayaan merupakan penilaian dari kesyariahan penggunaan dananya. Jika 

Relationship Manager Financing menilai dan meyakini karakter nasabah tersebut 

baik dan memenuhi kesyariahan penggunaan dananya, maka akan mendukung 

pemberian rekomendasi layak untuk didanai. 
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Selain informasi mengenai maksud, tujuan mengajukan permohonan dan 

alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta. 

Relationship Manager Financing juga menggali informasi mengenai data diri 

pemohon pembiayaan dan suami/istri. Untuk mendapatkan informasi mengenai 

data diri nasabah dan suami/istri, berdasarkan hasil wawancara dengan Fatchullah 

Reza Siswanto, SE, selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Biasanya data diri pemohon pembiayaan dan suami/istri menjadi hal 

utama yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan dalam formulir 

permohonan pembiayaan dan dipersyaratkan dalam bentuk fotokopi 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), 

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi surat nikah 

bila sudah menikah, slip gaji asli dan surat keterangan kerja (untuk 

pegawai/karyawan), izin-izin usaha: SIUP/TDP/SKD/SITU, dan 

lainnya (jika dibutuhkan) dan masih berlaku. Hal ini untuk 

mengetahui nama lengkap pemohon dan suami/istri, mengetahui 

kewarganegaraan, mengetahui alamat tempat tinggal, mengetahui 

usia, mengetahui agama, mengetahui status perkawinan, mengetahui 

kewajiban pajak, mengetahui contact person yang bisa dihubungi 

jika ada keperluan, mengetahui tingkat pendidikan, mengetahui 

profesi dan jabatan serta nama dan alamat instansi untuk menilai 

status sosial dan menilai rata-rata besar penghasilannya. Bisa juga 

untuk semakin menambah keyakinan, kita melakukan survei 

mengunjungi tempat tinggal dan tempat kerja nasabah, karena bisa 

memastikan secara langsung dan bisa menambahkan dengan 

bertanya kepada orang-orang disekitar tempat tinggal dan tempat 

kerjanya untuk mengkonfirmasi informasi terkait pemohon 

pembiayaan yang sudah kita dapatkan dari pemohon pembiayaan 

sebelumnya. 

 

Sedangkan menurut Galih Arda Wijaya, ST, selaku Relationship Manager 

Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang tentang bagaimana cara 

mendapatkan informasi mengenai identitas diri pemohon pembiayaan dan 

suami/istri adalah sebagai berikut: 



81 
 

 
 

Ketika ada yang mengajukan permohonan pembiayaan, kita 

memberikan formulir permohonan pembiayaan untuk diisi. Di dalam 

formulir permohonan pembiayaan tersebut terdapat identitas diri 

yang harus diisi oleh pemohon pembiayaan. Hal-hal yang harus diisi 

diantaranya nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor KTP, 

nomor NPWP, nomor telepon/handphone, pendidikan, profesi, 

jabatan, nama usaha, alamat usaha, TDP, SIUP. Selain mengisi 

formulir tersebut, nasabah juga diminta melengkapi dengan 

dokumen-dokumen yang menyertainya sebagai legalitas dan 

kebenaran data yang sudah diisi di dalam formulir permohonan 

pembiayaan. Diantaranya KTP, KK, nomor NPWP, TDP dan SIUP. 

  

Cara yang digunakan analis pembiayaan (Relationship Manager 

Financing) untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai identitas diri 

pemohon pembiayaan dan suami/istri adalah melalui formulir permohonan 

pembiayaan yang sudah disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Pengisian 

formulir permohonan pembiayaan menjadi syarat utama bagi siapapun yang mau 

mengajukan permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Selain 

mengisi formulir permohonan pembiayaan, pemohon pembiayaan juga diminta 

melampirkan persyaratan kelengkapan lainnya sebagai bukti pendukung 

legalitasnya. Dari kelengkapan persyaratan tersebut Relationship Manager 

Financing bisa mendapatkan konfirmasi atas informasi yang sudah dituliskan oleh 

pemohon pembiayaan dalam formulir permohonan pembiayaan. Untuk semakin 

menambah keyakinan, Relationship Manager Financing juga bisa melakukan 

konfirmasi dengan cara melakukan survei mengunjungi tempat tinggal dan tempat 

kerja nasabah, karena bisa memastikan secara langsung dan bisa menambahkan 

dengan bertanya kepada orang-orang disekitar tempat tinggal dan tempat kerjanya 

mengenai informasi terkait pemohon pembiayaan yang sudah kita dapatkan dari 

pemohon pembiayaan sebelumnya. Jika terdapat identitas yang belum terisi 
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Relationship Manager Financing bisa mencarinya dengan bertanya langsung 

kepada pemohon pembiayaan. Informasi identitas diri ini untuk menilai aspek 

hukum atau legalitas, aspek kondisi ekonomi dan menilai karakter berdasarkan 

tingkat pendidikan dan profesi yang dijalani serta kemampuan yang dimiliki 

nasabah. 

Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh analis pembiayaan (Relationship 

Manager Financing) untuk menganalisa suatu pembiayaan adalah gambaran 

umum keluarga dan status tempat tinggal. Untuk mendapatkan informasi 

mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, selaku Relationship Manager 

Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diperoleh penjelasan 

sebagai berikut: 

Informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat 

tinggal dapat diperoleh dari Kartu Keluarga (KK) yang sudah 

dikumpulkan oleh pemohon pembiayaan sebagai syarat pengajuan. 

Dari Kartu Keluarga (KK) tersebut didapatkan informasi mengenai 

alamat tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, usia, agama, 

pendidikan terakhirnya, pekerjaannya, status perkawinan untuk tiap-

tiap anggota keluarga. Selain dari Kartu Keluarga (KK) Relationship 

Manger Financing juga menanyakan kepada pemohon pembiayaan 

apakah terdapat kondisi khusus lainnya atau tidak. Misalkan ada 

anggota keluarga yang sudah meninggal dari data yang masih 

tercatat di Kartu Keluarga (KK) atau ada anggota keluarga yang 

cacat atau sakit parah yang membutuhkan pengobatan ekstra, kondisi 

khusus ini akan mempengaruhi tanggungan nasabah. Hal ini 

dilakukan untuk menilai taraf hidup keluarga, besar tanggungan 

keluarga, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan agama 

yang dianut. Semakin banyak jumlah anggota yang belum menikah 

dan bekerja maka semakain besar tanggungan yang dimilki nasabah, 

dan semakin tinggi pendidikan yang dijalani maka semakin tinggi 

tingkat pendidikannya, untuk agama ini akan mempengaruhi dalam 

perikatan karena berdasarkan keyakinan yang dianut. Diutamakan 

yang beragama Islam karena bank syariah berlandaskan agama Islam 

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk agama non Islam karena 
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kegiatan pembiayaan ini bersifat muamalah bukan ibadah. Untuk 

status rumah bisa dicari dari bukti-bukti kepemilikan rumah, biaya 

perawatan dari rekening listrik, air, telpon dan pajak bumi dan 

bangunan. Selain itu kita juga bisa menanyakan berapa biaya 

pemeliharaan atau perbaikan pertahunnya. Untuk menambah 

keyakinan serta melakukan konfirmasi atas informasi yang sudah 

didapatkan dari pemohon pembiayaan baik secara langsung melalui 

wawancara maupun melalui dokumen pendukung, Relationship 

Manager Financing dapat melakukan wawancara dengan tetangga 

sekitar rumah pemohon pembiayaan. Status rumah ini dimaksudkan 

untuk memastikan domisili nasabah, jika ada suatu masalah mudah 

mencari dan menemuinya. Selain itu untuk menilai kekayaan yang 

dimiliki nasabah atau bahkan tempat tinggal tersebut bisa digunakan 

untuk jaminan. Biaya perawatan dan pemeliharaan digunakan untuk 

menilai pengeluaran atau beban tanggungan pemohon pembiayaan.  

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai gambaran 

umum keluarga adalah sebagai berikut: 

Gambaran umum keluarga didapat dari Kartu Keluarga (KK) dan 

bertanya kepada nasabah dan warga sekitar tempat tinggal nasabah 

terkait jumlah anggota keluarga, baban tanggungan yang dimiliki, 

pendidikan, usia, pekerjaan, status perkawinan dan agama dari setiap 

anggota keluarga, dan kondisi khusus yang mempengaruhi ekonomi 

keluarga serta status rumah yang ditempati. Ini untuk menilai aspek 

kondisi ekonomi dan jika status rumah tersebut milik sendiri dan 

digunakan untuk jaminan maka bisa juga digunakan untuk menilai 

aspek jaminan.  

 

Informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status rumah tinggal 

tersebut digunakan untuk mengukur beban tanggungan keluarga dan menilai 

aspek kondisi ekonomi pemohon pembiayaan, jika rumah tinggal tersebut milik 

pemohon pembiayaan sendiri dan dijadikan sebagai jaminan berarti bisa 

digunakan untuk menilai aspek jaminan terkait harga taksiran dan harga pasarnya. 
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Untuk mendapatkan informasi mengenai penghasilan dan riwayat 

pekerjaan pemohon pembiayaan dan suami/istri, berdasarkan hasil wawancara 

dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, selaku Relationship Manager Financing 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Penghasilan dan riwayat pekerjaan pemohon pembiayaan beserta 

suami/istri didapatkan dari wawancara dengan pemohon pembiayaan 

dan suami/istri yang dibuktikan dengan slip gaji atau bukti 

keterangan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja. Hal yang 

perlu ditanyakan diantaranya nama instansi, bidang usaha, jabatan, 

periode pengabdian dan besarnya gaji. Hal ini digunakan untuk 

menilai apakah riwayat pekerjaan yang ditekuni semakin progresif 

dan meningkatkan taraf hidup ekonomi atau tidak. Selain itu juga 

menilai stabilitas pekerjaan yang ditekuni, ini untuk memprediksi 

kondisi kedepannya. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai penghasilan 

dan riwayat pekerjaan pemohon pembiayaan dan suami/istri adalah sebagai 

berikut: 

Informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat 

diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan 

lainnya dan surat keterangan kerja serta dengan melakukan 

wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami/istri. Kita 

biasanya mencari tau terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, 

periode pengabdian dan besarnya gaji. Dari penghasilan ini kita bisa 

mengetahui aspek keuangan, kemampuan, capital serta kondisi 

ekonomi pemohon pembiayaan. Kita juga menghitung berapa sisa 

penghasilan yang dimiliki dari total penghasilan dikurangi total 

pengeluaran. Karena dari sisa penghasilan inilah yang nantinya 

memungkinkan digunakan oleh pemohon pembiayaan untuk 

mengangsur dan mengembalikan dana pembiayaan yang diterima 

atau dengan kata lain dari informasi ini dapat diketahui juga 

informasi mengenai sumber pengembalian. 

 



85 
 

 
 

Cara yang dilakukan Relationship Manager Financing untuk menggali 

informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan adalah dengan melalui slip 

gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya dan surat keterangan kerja serta 

dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan dan suami/istri. 

Informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan ini digunakan untuk 

menilai aspek keuangan, kemampuan yang dimiliki pemohon pembiayaan, capital 

dan kondisi ekonomi pemohon pembiayaan. Dengan cara menilai ketercukupan 

penghasilan untuk menutup pengeluaran apakah sudah tercukupi atau belum. 

Selain mendapatkan informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan bisa 

juga digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sumber pengembalian. 

Informasi mengenai sumber penghasilan dapat diperoleh dengan cara menghitung 

berapa sisa penghasilan yang dimiliki dari total penghasilan dikurangi total 

pengeluaran. Karena dari sisa penghasilan inilah yang nantinya memungkinkan 

digunakan oleh pemohon pembiayaan untuk mengangsur dan mengembalikan 

dana pembiayaan yang diterima. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum usaha, 

berdasarkan hasil wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Gambaran umum usaha kita dapatkan dari meminta profil 

perusahaan, jika pemohon pembiayaan tidak mempunyai kita bisa 

meminta penjelasan kepada pemohon pembiayaan tersebut dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apa nama usahanya, 

dimana alamat usahanya, punya website/blog/media lainnya apa 

tidak, skala usahanya sebesar apa, bidang usaha terkait apa, produk 

utama dan produk lainnya apa saja, nama mereknya apa, berapa 

jumlah karyawan yang dimiliki, kepemilikan usaha seperti apa, aset-
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aset yang dimiliki apa saja, bagaimana manajemen usaha dan sistem 

produksi yang dijalankan, bagaimana sistem pembayaran kepada 

pemasok dan sistem pembayaran gaji karyawan, siapa saja supplier 

pemasok bahan baku, bagaimana sistem penjualan produk yang 

dihasilkan, bagaimana sistem pemasaran yang dijalankan, berapa net 

profit margin setiap produknya, siapa saja pelanggan yang dimiliki 

pemohon pembiayaan, sejak kapan usaha dijalankan, bagaimana 

kondisi pesaing usaha pemohon pembiayaan, apa saja legalitas usaha 

yang dimiliki pemohon pembiayaan. Selain menanyakan kepada 

pemohon pembiayaan kita juga melakukan survei langsung ke 

tempat usaha sambil mengamati dan mengumpulkan informasi 

mengenai beberapa hal diatas. Hal ini penting untuk mengetahui 

kejelasan dan kepastian adanya usaha tersebut fakta bukan fiktif dan 

juga memenuhi aspek legalitasnya, mengetahui besaran skala usaha, 

mengetahui pemanfaatan media sosial yang digunakan, mengetahui 

produk yang dihasilkan punya daya jual atau tidak, mengetahui 

beban gaji karyawan yang ditanggung, mengetahui kepemilikan 

usaha penuh atau tidak oleh pemohon pembiayaan, mengetahui aset 

yang dimiliki, mengetahui sistem pembayaran pemasok dan 

pelanggan untuk perputaran uangnya dan kemungkinan macetnya, 

mengetahui tingkat penjualan dan efektif tidaknya pemasaran yang 

dijalankan, mengetahui besaran keuntungan bersih yang akan 

didapatkan, mendapatkan daftar pemasok dan pelanggan untuk 

dilakukan konfirmasi juga pendapatnya terkait bagaimana kerja sama 

kegiatan bisnis yang dijalankan dengan pemohon pembiayaan 

lancar/tidak, menilai pengalaman usaha dalam bidang tersebut dan 

mengantisipasi pesaiang. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai gambaran 

umum usaha pemohon pembiayaan dan suami/istri adalah sebagai berikut: 

Jika pemohon pembiayaan bersifat institusi, kita harus mengetahui 

gambaran umum usaha institusi tersebut atau jika pemohon 

pembiayaan individu yang memiliki usaha diluar penghasilan 

utamanya kita juga bisa mencari tau gambaran umum usaha yang 

dimilikinya tersebut. Gambaran umum usaha bisa dilihat dari profil 

usahanya. Tetapi lebih baiknya jika kita meninjau langsung ketempat 

usahanya karena bisa menyaksikannya secara langsung serta bisa 

menggali informasi yang dibutuhkan lainnya dengan bertanya 

kepada pemohon pembiayaan, pemilik, karyawan, pelanggan dan 

pemasok. Informasi yang harus diketahui dari gambaran umum 
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usaha tersebut biasanya antara lain: legalitas usahanya, skala usaha, 

produk yang dihasilkan dan daya jualnya, beban-beban usaha 

tersebut, pemasaran, kepemilikan usaha, aset yang dimiliki, sistem 

pembayaran baik ke pemasok dan pelanggan, tingkat penjualan, 

keuntungan bersih yang akan didapatkan, daftar pemasok dan 

pelanggan. Pendapat pemasok dan pelanggan terkait usaha tersebut, 

pengalaman usaha. Ini untuk menilai karakter tanggung jawab 

pemohon pembiayaan atas usahanya, menilai kemampuan 

pemahaman bisnis pemohon pembiayaan atas usahanya, menilai 

modal yang dimiliki pemohon pembiayaan dalam usahanya, menilai 

aspek legalitas usaha, menilai aspek manajemen usahanya, menilai 

aspek teknis usahanya dan aspek pemasaran usahanya. 

 

Informasi mengenai gambaran umum usaha ini bisa didapatkan oleh 

Relationship Manager Financing dari profil usahanya, tetapi lebih baik lagi jika 

dengan cara melakukan survei atau mengunjungi tempat usahanya. Karena 

Relationship Manager Financing bisa menyaksikan dan melakukan penilaian 

secara langsung, selain itu informasi yang didapatkan bisa digali lebih dalam lagi 

dengan cara melakukan wawancara kepada pemilik, karyawan, pelanggan, 

pemasok dan pemohon pembiayaan itu sendiri. Informasi dari gambaran umum ini 

bisa digunakan untuk menilai berbagai aspek diantaranya aspek manajemen 

usaha, aspek teknis usaha, aspek pemasaran, aspek legalitas usaha, menilai 

karakter tanggung jawab pemohon pembiayaan atas usahanya, modal yang 

dimiliki pemohon pembiayaan dalam usaha tersebut dan Capacity atau 

kemampuan pemohon pembiayaan memahami dan mengelola usaha tersebut serta 

menilai kondisi ekonomi yang berhubungan atas kelangsungan usaha tersebut ke 

depannya. Hal ini terkait dengan masa pembiayaan yang diberikan nantinya. 

Apakah usaha pemohon pembiayaan masih bisa survive atau bertahan selama 

masa pembiayaan berlangsung. 
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Untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan pemohon pembiayaan 

dan suami/istri dengan perbankan, berdasarkan hasil wawancara dengan 

Fatchullah Reza Siswanto, SE, selaku Relationship Manager Financing Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Hubungan pemohon pembiayaan dan suami/istri dengan perbankan 

didapatkan dengan cara BI Checking. Dengan BI Checking akan 

diketahui orang tersebut mempunyai rekening di bank mana saja, 

nomor rekeningnya berapa, nominal saldo yang dimiliki, mempunyai 

kewajiban pinjaman di bank mana saja dan dengan nominal berapa, 

angsuran yang harus dibayarkan berapa tiap bulannya, lamanya 

pinjaman harus dilunasi, dan catatan keterlambatan membayarkan 

angsuran. BI Checking ini bersifat rahasia bank tidak semua pihak 

bisa mengakses dan mengetahuinya. Hal ini dapat digunakan untuk 

menilai kekayaan pemohon pembiayaan, menilai kewajiban 

pinjaman yang ditanggung pemohon pembiayaan dan menilai 

kedisiplinan dan tanggung jawab pemohon pembiayaan dalam 

mengangsur. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai hubungan 

pemohon pembiayaan dan suami/istri dengan perbankan adalah sebagai berikut: 

Hubungan pemohon pembiayaan dan suami/istri dengan perbankan 

didapatkan dengan cara meminta ke bagian Legal hasil BI Checking 

terhadap pemohon pembiayaan dan suami/istri. Tidak semua orang 

dapat mengakses BI Checking, di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang yang berwenang melakukan BI Checking adalah bagian 

Legal. Banyak informasi yang di dapat dari BI Checking 

diantaranya: rekening di bank mana saja yang dimiliki pemohon 

pembiayaan dan suami/istri, nomor rekeningnya berapa, nominal 

saldo yang dimiliki, mempunyai kewajiban pinjaman di bank mana 

saja dan dengan nominal berapa, angsuran yang harus dibayarkan 

berapa tiap bulannya, lamanya pinjaman harus dilunasi dan catatan 

keterlambatan membayarkan angsuran. Jika pemohon pembiayaan 

dan suami/istri pernah bermasalah dengan perbankan yang terdaftar 

di Bank Indonesia akan ada catatan hitam pada BI Checking tersebut 

dan secara otomatis pemohon pembiayaan dan suami/istri tersebut 
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tidak direkomendasikan untuk memperoleh pembiayaan di bank 

manapun. 

 

Informasi hubungan pemohon pembiayaan dengan perbankan ini 

didapatkan dari BI Checking yang dilakukan oleh bagian Legal. Informasi tersebut 

digunakan untuk menilai karakter nasabah, dari mulai berapa sering nasabah 

meminjam uang di bank, berapa sering nasabah terlambat mengangsur, berapa 

besar kewajiban yang masih harus dibayarkan dan berapa besar kekayaan nasabah 

yang ada di bank. Dari informasi ini dapat menilai rasa tanggung jawab, 

kejujuran, keseriusan dalam berbisnis dan keinginan untuk membayar semua 

kewajiban kepada bank dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Jika nasabah 

pernah menjadi nasabah bermasalah karena kredit/pembiayaan macet maka nama 

nasabah akan masuk ke dalam daftar hitam dan tidak akan bisa mendapatkan 

pinjaman dana dari perbankan. Selain untuk menilai karakter juga bisa menilai 

kondisi ekonomi dan modal yang dimiliki pemohon dan suami/istri atas harta dan 

kewajibannya di perbankan. BI Checking tidak bisa diakses oleh umum karena 

terkait dengan kerahasiaan data nasabah. Sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja 

dalam perbankan yang bisa mengakses dan menggunakan informasi dari BI 

Checking tersebut. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan, berdasarkan 

hasil wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, selaku Relationship 

Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang diperoleh 

penjelasan sebagai berikut: 

Jika nasabah bersifat individu, untuk informasi keuangan dan sumber 

pengembalian dana cukup dengan mengumpulkan informasi terkait 

pemasukan dan pengeluaran tiap bulan atau tiap tahunnya. Untuk 
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pemasukan, informasi ini didapatkan dari bukti penerimaan 

penghasilan seperti slip gaji atau yang lainnya dan juga menanyakan 

kepada pemohon pembiayaan apakah ada penghasilan atau 

pendapatan dari usaha lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran, 

informasi ini didapatkan dari bukti-bukti pengeluaran seperti 

pembayaran listrik, air, telepon, pajak bumi dan bangunan, pajak 

kendaraan, asuransi, bukti pembayaran SPP, angsuran kendaraan, 

angsuran rumah dll. Selain itu juga menanyakan kepada pemohon 

pembiayaan berapa biasanya pengeluaran untuk belanja konsumsi 

tiap bulannya. Jika pemohon pembiayaan tersebut memiliki usaha 

atau bersifat institusi, kita harus mengetahui laba bersih usaha 

tersebut yang biasanya dapat dilihat dari laporan keuangan 

khususnya laporan laba/rugi dan kita juga harus mengetahui jumlah 

harta atau aktiva, hutang dan modal yang dimiliki usaha tersebut 

yang dapat dilihat dari laporan keuangan khususnya neraca. Dari 

data yang terdapat di laporan laba/rugi dan neraca tersebut kemudian 

dilakukan analisis rasio yang terdiri dari rasio operasional dengan 

menghitung net profit margin, return on equity dan return on aset. 

Rasio likuiditas dengan menghitung current ratio dan quick aset 

ratio. Rasio aktivitas dengan menghitung aset turn over, days 

receivables, days inventories, days payables dan cash to cash 

periods. Rasio laverage dengan menghitung debt to equity. Jika 

nasabah tidak memiliki laporan keuangan yang kita butuhkan, kita 

harus merancang laporan keuangan berdasarkan data yang kita 

kumpulkan dari fakta di lapangan dan bertanya kepada karyawan 

yang terlibat. Misalnya untuk mengetahui persediaan barang dagang 

kita bisa melihat, menghitung dan menilai ada produk apa saja yang 

ada di tempat usaha dan dimiliki nasabah, berapa jumlah tiap 

produknya dan berapa harga beli dan harga jual tiap produk tersebut. 

Untuk mengetahui kas kita bisa melihat total uang di kasir dan di 

rekening milik usaha tersebut, untuk mengetahui piutang usaha kita 

bisa melihat daftar penjualan kepada pelanggan yang belum 

melunasi pembayaran, untuk mengetahui aset tetap yang dimiliki 

kita bisa melihat tanah, bangunan, kendaraan dan mesin-mesin yang 

dimiliki, untuk mengetahui hutang kita bisa melihat dari daftar 

barang yang dibeli secara kredit dari pemasok dan untuk menilai 

modal kita bisa bertanya kepada pemilik modal usaha tersebut 

berasal dari mana saja dan berapa besar. Semua penilaian tersebut 

kita susun menjadi rancangan laporan laba rugi dan neraca. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 
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Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai kondisi 

keuangan pemohon pembiayaan dan suami/istri adalah sebagai berikut: 

Cara paling mudah mendapatkan informasi mengenai kondisi 

keuangan adalah melalui laporan keuangan jika pemohon 

pembiayaan tersebut bersifat institusi dan dari slip gaji atau surat 

keterangan penghasilan lainnya serta bukti-bukti pengeluaran pokok 

tiap bulannya seperti rekening listrik, air, telpon, pajak bumi dan 

bangunan, kendaraan, biaya pendidikan anak, asuransi dan angsuran 

untuk pemohon pembiayaan yang bersifat individu. Jika bukti-bukti 

tersebut tidak didapatkan bisa dilakukan melalui wawancara dengan 

pemohon pembiayaan dan suami/istri untuk memperkirakan besar 

penghasilan dan pengeluarannya. Untuk individu relatif lebih mudah 

dari pada institusi. Untuk institusi jika pemohon pembiayaan tidak 

memliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum atau yang sudah teraudit, analis pembiayaan 

harus bisa menyusun rancangan laporan keuangan usaha pemohon 

pembiyaan, karena informasi kondisi keuangan sangat penting dalam 

menilai dan menentukan kelayakan pemberian pembiayaan. Minimal 

laporan keuangan yang disusun adalah laporan laba/rugi dan neraca. 

Laporan keuangan yang disusun ini juga laporan keuangan dua 

periode terakhir agar bisa dilihat perbandingan atau trennya. Dari 

laporan keuangan tersebut kemudian dilakukan analisis lebih dalam 

dengan menggunakan analisis rasio. 

 

Informasi mengenai keuangan ini dinilai minimal dua periode terakhir agar 

bisa terlihat perbandingan atau trennya apakah semakin baik atau semakin buruk. 

Seringnya pemohon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan tidak memiliki 

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, 

maka mengharuskan Relationship Manager Financing untuk mampu membuat 

rancangan laporan keuangan sebagai dasar melakukan analisis keuangan nantinya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Fatchullah Reza 

Siswanto, SE selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Malang tentang penerapan analisis keuangan terhadap laporan keuangan 

unit usaha yang dimiliki pemohon pembiayaan, berikut penjelasannya: 
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Banyak nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak 

memiliki laporan keuangan yang terstandar, apalagi yang sudah 

teraudit. Realitas di lapangan biasanya sekedar mencatat pembelian 

dan penjualannya saja. Jika ada pun pemohon pembiayaan yang 

sudah memiliki laporan keuangan kita tidak boleh langsung percaya, 

kita harus melakukan penilaian kembali terhadap laporan keuangan 

tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan Galih Arda Wijaya, ST selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang penerapan analisis keuangan terhadap laporan keuangan unit usaha yang 

dimiliki pemohon pembiayaan, berikut penjelasannya: 

Selama bekerja sebagai Relationship Manager Financing belum 

pernah menangani nasabah pembiayaan yang memiliki laporan 

keuangan yang terstandar apalagi teraudit. Relationship Manager 

Financing dituntut untuk bisa merancang laporan keuangan unit 

usaha tersebut dari hasil investigasi yang dilakukannya sebagai dasar 

melakukan analisis keuangan. Meskipun basic nya bukan dari 

akuntansi tetapi harus bisa dan itu bisa dipelajari. 

 

Untuk mengatasi kendala tersebut Relationship Manager Financing 

dituntut harus bisa membuat rancangan laporan keuangan usaha nasabah 

berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya. Biasanya Relationship Manager 

Financing menyusun neraca dan laporan laba/rugi rancangannya. Bahkan 

Relationship Manager Financing menyusun untuk dua periode terakhir. Data 

yang digunakan berasal dari survei ke lokasi usaha nasabah, melihat dokumen-

dokumen/bukti-bukti transaksi yang dimiliki dan wawancara yang dilakukan 

Relationship Manager Financing kepada pemohon pembiayaan, karyawan, 

manajemen dan  pemilik usahanya serta pemasok dan pelanggan. 

Penyusunan rancangan laporan keuangan unit usaha nasabah yang 

dilakukan oleh Relationship Manager Financing ini cenderung subjektif menurut 
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estimasi yang dirasakan oleh Relationship Manager Financing padahal 

seharusnya laporan keuangan bersifat objektif. Bahkan hasil rancangan laporan 

keuangan suatu unit usaha jika dilakukan oleh dua atau lebih Relationship 

Manager Financing maka hasilnya pun akan berbeda-beda. Hal ini dilakukan 

karena belum adanya petugas khusus yang ditunjuk dan ahli dalam bidang 

akuntansi untuk melakukan penyusunan rancangan laporan keuangan unit usaha 

nasabah yang belum mempunyai laporan keuangan. Akun-akun yang dinilai untuk 

laporan laba/rugi diantaranya persediaan, penjualan, harga pokok penjualan, biaya 

umum dan administrasi, laba operasi dan laba bersih. Sedangkan untuk neraca 

akun-akun yang dinilai diantaranya aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva, hutang 

lancar, hutang jangka panjang dan modal. 

Cara yang dilakukan untuk menghitung akun-akun tersebut misalnya untuk 

mengetahui persediaan barang dagang kita bisa melihat, menghitung dan menilai 

ada produk apa saja yang ada di tempat usaha dan dimiliki nasabah, berapa jumlah 

tiap produknya dan berapa harga beli dan harga jual tiap produk tersebut. Untuk 

mengetahui kas kita bisa melihat total uang di kasir dan di rekening milik usaha 

tersebut, untuk mengetahui piutang usaha kita bisa melihat daftar penjualan 

kepada pelanggan yang belum melunasi pembayaran, untuk mengetahui aset tetap 

yang dimiliki kita bisa melihat tanah, bangunan, kendaraan dan mesin-mesin yang 

dimiliki, untuk mengetahui hutang kita bisa melihat dari daftar barang yang dibeli 

secara kredit dari pemasok dan untuk menilai modal kita bisa bertanya kepada 

pemilik modal usaha tersebut berasal dari mana saja dan berapa besar. Semua 

penilaian tersebut kita susun menjadi laporan laba rugi dan neraca. 
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Akun-akun yang dinilai ini sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh 

Relationship Manager Financing. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan dengan 

yang lainnya sebaliknya jika dirasa tidak perlu bisa ditiadakan. Hal ini karena 

analisis pembiayaan sendiri sebagai upaya meminimalisir resiko pembiayaan 

bermasalah. Semakin minim resikonya maka semakin baik dan ini menurut 

penilaian dan keyakinan Relationship Manager Financing itu sendiri. Setelah 

disusunnya laporan keuangan rancangan dari Relationship Manager Financing 

berupa laporan laba/rugi dan neraca selama dua periode selanjutnya dianalisis 

dengan analisis rasio yang terdiri dari rasio operasional yang dinilai diantaranya 

rasio net profit margin, return on equity, return on aset, dan aset turn over. Rasio 

likuiditas diantaranya current rasio, quick aset ratio, days receivables, days 

inventories, days payables dan cash to cash periods. Dan yang terakhir rasio 

laverage dengan debt to equity. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk mengetahui 

laba bersih per penjualan, kemampuan modal untuk menghasilkan keuntungan, 

kemampuan aset untuk menghasilkan keuntungan, penggunaan aktiva dalam 

mendukung penjualan, kemampuan membayar hutang lancar dan bagian dari 

setiap modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruahan hutang. Nilai-nilai yang 

ada dalam setiap akun dan rasio yang ada dibandingkan dalam dua periode 

terakhir apakah terdapat penurunan atau kenaikan.  

Untuk mendapatkan informasi mengenai jaminan yang diberikan oleh 

nasabah, berdasarkan hasil wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 
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Informasi mengenai jaminan diperoleh dari barang yang dijaminkan 

oleh pemohon pembiayaan kepada bank. Biasanya jaminan berupa 

sertifikat hak milik (SHM) dan surat-surat kelengkapan lainnya 

untuk tanah dan bangunan dan bukti kepemilikan kendaraan 

bermotor (BPKB) dan surat-surat kelengkapan lainnya untuk 

kendaraan. Jaminan tersebut selanjutnya dinilai oleh bagian Taksator 

atau pihak yang mempunyai wewenang menilai suatu barang. 

Sehingga akan diketahui nilai pasar barang yang dijaminkan dan 

nilai likuidasinya. Selain itu jaminan juga dilakukan oleh bagian 

Legal untuk diketahui keabsahan dokumen-dokumen yang 

meliputinya. Nilai pasar jaminan harus di atas atau lebih besar dari 

plafond pembiayaan yang diusulkan. Hal ini untuk menghindarkan 

bank dari menanggung kerugian apabila terjadi pembiayaan 

bermasalah nantinya. Jaminan baru bisa dilakukan pelepasan ketika 

pembiayaan yang telah diberikan dilunasi oleh nasabah. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai jaminan adalah 

sebagai berikut: 

Informasi mengenai jaminan didapat dari bagian Taksator yang 

menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut, bagian 

Legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan 

tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon 

pembiayaan itu sendiri. 

 

Jaminan dalam pembiayaan menduduki posisi yang terpenting, terutama 

karena fungsinya untuk pengamanan pembiayaan. Jaminan ini dapat berupa 

jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh pemohon 

untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan sesuai dengan yang 

diajukan. Penilaian terhadap barang-barang jaminan ini meliputi: peranan 

anggunan pembiayaan yaitu digunakan untuk kegiatan operasional, jenis-jenis 

anggunan pembiayaan yaitu tanah, bangunan dan kendaraan, nilai anggunan yaitu 

di atas nilai pembiayaan, penilaian anggunan yaitu dengan taksiran harga pasar, 



96 
 

 
 

kepemilikan anggunan yaitu apakah anggunan murni milik pemohon, milik badan 

usaha atau milik pihak lain, bentuk pengikatan anggunan yaitu dengan 

menyimpan surat sertifikat tanah dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi 

anggunan. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai resiko-resiko yang kemungkinan 

terjadi, berdasarkan hasil wawancara dengan Fatchullah Reza Siswanto, SE, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang diperoleh penjelasan sebagai berikut: 

Resiko-resiko yang biasanya kita cari tau diantaranya resiko 

kelangsungan usaha, resiko pemasaran, resiko supply barang dan 

resiko manajemen. Untuk resiko kelangsungan usaha biasanya kita 

lihat dari prospek peminat produk di pasaran, pengalaman nasabah 

melalui masa-masa sulit, tren pertumbuhan usaha dari tahun-

ketahunnya dan juga aset usaha yang dimiliki. Untuk resiko 

pemasaran biasanya kita lihat dari pelanggan yang dimiliki, 

jangkauan pemasaran, komposisi pembeli dan tingkat penjualan dari 

tahun-ketahunnya. Untuk resiko supply barang biasanya kita lihat 

dari jumlah supplier dan lokasinya, komposisi pemberian jatuh 

tempo pembayaran tiap supplier, tingkat ketergantungan usaha 

dengan supplier dan kelancaran produk yang dihasilkan. Untuk 

resiko manajemen biasanya kita lihat dari jumlah karyawan dan 

pembagian tugasnya serta pemahaman pemohon pembiayaan atas 

usahanya. 

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Galih Arda Wijaya, ST, 

selaku Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang tentang bagaimana cara mendapatkan informasi mengenai resiko-resiko 

yang kemungkinan terjadi adalah sebagai berikut: 

Informasi mengenai resiko-resiko didapatkan dari sensitifitas analis 

pembiayaan dalam menganalisa dari keseluruhan informasi dan data 

yang didapatkan, mana yang mempunyai celah untuk menimbulkan 

suatu permasalahan yang timbul dan mempengaruhi kelancaran 

proses pengembalian dana pembiayaan yang dipinjam. Semakin 
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minim  resiko yang mungkin ditimbulkan oleh pemohon pembiayaan 

maka semakin baik atau layak nasabah tersebut untuk didanani. 

 

Analisis resiko ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kondisi yang 

terjadi selama masa pembiayaan berlangsung. Semakin minim resiko yang 

mungkin ditimbulkan oleh pemohon pembiayaan maka semakin baik atau layak 

nasabah tersebut untuk didanani. Sehingga bank bisa menyiapkan strategi untuk 

mengantisipasi timbulnya resiko tersebut. Bisa jadi sekarang kondisi usaha 

nasabah baik dan layak diberikan pembiayaan tetapi beberapa tahun ke depan 

ternyata usaha tersebut tidak bisa bertahan menghadapi perubahan kondisi yang 

terjadi. Misalnya usaha wartel tidak bisa bertahan dengan adanya teknologi 

handphone dan internet. 

Dari berbagai penilaian dan analisa dari informai yang didapatkan tersebut 

Relationship Manager Financing memiliki penekanan masing-masing sebagai 

dasar pemberian kelayakan pembiayaan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Galih Arda Wijaya, ST selaku Relationship Manager Financing Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang tentang analisis apa yang paling dominan 

untuk menilai kelayakan pembiayaan: 

Yang paling utama dalam menganalisis pembiayaan adalah analisis 

Character karena karakter ini merupakan jati diri seseorang, jika 

Character-nya baik bisa dilanjutkan ke analisis yang lain tetapi jika 

Character-nya sudah jelek lebih baik tidak dilanjutkan atau ditolak. 

 

Berbeda dengan yang disampaiakan Fatchullah Reza Siswanto, SE selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang analisis apa yang paling dominan untuk menilai kelayakan pembiayaan: 

Dalam analisis pembiayaan yang paling utama adalah analisis 

keuangan karena dalam analisis keuangan yang menggunakan 
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laporan keuangan dapat diketahui atau dapat menilai segalanya. 

Misalnya untuk mengetahui kinerja bisa dengan melihat laba yang 

dicapai, untuk mengetahui pemasaran bisa dilihat dari nilai 

penjualan, bahakan untuk menilai Character pun juga bisa yaitu 

dengan melihat pencatatannya tersebut sudah sesuai atau tidak, 

berapa banyak modal yang berasal dari hutang dll. Jika diukur 

dengan prosentase analisis keuangan berperan sampai 70% 

sedangkan yang lainnya yaitu sisanya 30%. 

 

Selama ini dengan menerapkan proses penanganan pembiayaan tersebut 

belum terdapat pembiayaan macet yang berasal dari hasil analisis permohonan 

pembiayaan yang ditangani oleh kedua Relationship Manager Financing tersebut. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Galih Arda Wijaya, ST selaku 

Relationship Manager Financing Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang 

tentang berapa banyak nasabah bermasalah dan macet yang terjadi setelah 

dilakukan analisis pembiyaan, dijelaskan sebagai berikut: 

Selama tiga tahun bekerja di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Malang  sebagai Relationship Manager Financing sangat jarang 

sekali pembiayaan yang ditangani bermasalah, kalaupun ada 

prosentasenya dibawah 1%. Sedangkan pembiayaan yang macet 

tidak ada sama sekali. 

 

 Hal ini mengindikasikan bahwa cara Relationship Manager Financing  

menggali informasi dan melakukan analisis yang selama ini diterapkan sudah 

cukup baik dan informasi yang di dapat sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap 

pembiayaan. Meskipun masih terdapat pembiayaan yang bermasalah, pembiayaan 

bermasalah tersebut biasanya dikarenakan kinerja unit usaha yang dibiayai tidak 

sesuai dengan prediksi hasil analisis yang dilakukan. Untuk itu perlu ada 

perbaikan lagi dalam mengestimasi penilaian dan diharapkan lebih berhati-hati 

lagi dalam menganalisis setiap pembiayaan dengan mengutamakan prinsip kehati-

hatian dan menilai dengan seriil mungkin dengan apa yang ada di lapangan. 


