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BAB IV 

TINJAUAN UMUM 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Singkat Berdirinya BMT KARIMAA 
 

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan 

yang bernafaskan Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu 

merupakan sebuah peluang yang harus di cermati di samping sebagai sarana dakwah dan 

menyebarkan (syiar) ajaran Islam. Realitas tersebut menggugah inisiatif H. Hartono Hadi 

Saputro dan H. Moh Soleh, SH untuk memprakarsai berdirinya BMT KARIMAA. 

Dengan mengajukan izin prinsip pendirian Bank Syariah, BMT KARIMAA berdiri pada 

tanggal 5 oktober 2012 sesuai dengan ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C- 17734 HT. 

01. 01. Th. 2002 Tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian BMT KARIMAA, 

Sidowayah, Polanharjo, Klaten berkedudukan di Polanharjo sesuai format isian akta notaris 

model 1 yang tersimpan dalam database, salinan akta nomer 51, tanggal 5 Oktober 2012 yang 

dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH. berkedudukan di Kartasura. Dan BMT KARIMAA, 

Sidowayah, Polanharjo, Klaten mulai beroperasi tanggal 11 November 2002. 
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4.1.2 Landasan, Azas dan Visi Misi 

4.1.2.1 Landasan dan Azas 

 Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT KARIMAA berlandaskan azas Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan dan prinsip syariah. 

4.1.2.2 Visi  Dan Misi 

A. Visi 

“Membawa Ummat Insya Allah menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan” 

B. Misi 

“Mendorong, Meningkatkan progam pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan 

usaha mikro, kecil, menengah melalui system syariah” 

4.1.3. Struktur Bidang Organisasi BMT KARIMAA 

4.1.3.1 Struktur Organisasi  

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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4.1.3.2 Anggota Bidang Organisasi 

I. Anggota Pendiri BMT KARIMAA 

1. H. Hartono Hadi Saputro 14.  Mujahid Jaryanto 
2. Moh. Soleh, SH    15.  Febri Prasetyo 
3. Sidik Anshori    16.  H. Lukito Prasetyo 
4. Achya Zaenul Huda    17.  Hj. Yuni Abdul Jawad 
5. H. M. Ajari     18.  Fahlevi Ardhanian 
6. Hj. Sri Murwani    19.  Slamet, Ny 
7. H. Abdul Jawad    20.  Dian Nurani 
8. Suar Yulianto    21.  Dhestina Religia 
9. Hj. Sri Budiningsih, S.Pd   22.  H. Wardoyo 
10. Yudha Faizal Rahman, SE   23.  Rusmanta 
11. Hj, Partiwi     24.  Sudirman 
12. Siti Istiqomah, SE    15.  Hj. Dalati 
13. Drs. H. Sugiharjo sapto Aji, MM 

II.  Pengurus BMT KARIMAA 

1. Ketua  : H. Hartono Hadi Saputro. 

2. Sekertaris : Sidik Anshori 

3. Bendahara : H. Wardoyo 

 

III.  Pengelola BMT KARIMAA 

1. Manager : Moh. Soleh, SH 

2. Teller  : Siti Istiqomah, SE 

3. Accountan : Yudha Faizal Rahman, SE 

4. Marketing : Muslimah Ekowulan, SE 

5. Marketing : Vivit Purwanti, SP 

IV.  Pengawas BMT KARIMAA 

1. Ketua  : Sudirman, SE 

2. Anggota : H. Abdul Jawad 

: H. M. Ajari 
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4.1.4. Definisi Bidang Organisasi BMT 

I. Anggota Pendiri BMT 

Anggota Pendiri BMT terdiri dari : 

a. Pendiri kehormatan yaitu Anggota yang membayar simpanan pokok khusus minimal 

10% dari jumlah modal BMT 

b. Anggota Pendiri BMT yaitu Anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan 

wajib dan simpanan pokok khusus minimal 5 % dari jumlah modal BMT 

c. Anggota Biasa yaitu Anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 

d. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum 

melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib 

e. Aggota Kehormatan yaitu Anggota pendiri yang mempunyai kepedulian untuk ikut 

serta mermajukan BMT baik moril maupun materil tetapi tidak bisa ikut serta secara 

penuh sebagai anggota BMT. 

 

Hak Dan Kewajiban Anggota: 

1. Anggota pendiri dan anggota biasa berhak untuk : 

a. memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengelola BMT. 

b. Memberikan suaranyta dalam pemungutan suara. 

c. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. 

d. Memperoleh kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan 

kewajiaban. 

2. Anggota Luar biasa dan anggota kehormatan berhak atas : 

a. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. 

b. Memperoleh kesejahteraan sesuai darma baktinya. 

 

Seluruh anggota berkewajiban untuk : 
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a. Turut dalam memajukan usaha BMT baik secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Menghadiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan pengurus. 

c. Mengikuti secara aktif program BMT terutama dalam mengingkatkan sumber daya 

insani. 

d. Mematuhi  dan melaksanakan seua peraturan dan beban yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

II. Pengurus BMT 

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah : 

1. Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam Rapat Anggota. 

2. Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk : 

 Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 

 Pengawasan tugas Manager (pengelola)  

 Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada 

anggota POKUSMA 

 

3. Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan misalnya : 

 Divisi pembiayaan berwenang menentukan pembiayaan Rp. 500 ribu atau 

lebih kecil (A) 

 (A) beserta Manajer Umum berwenang menentukan di rapat komite 

pembiayaan (B) 

 (B) beserta Ka.Div Penggalangan Dana berwenang memutuskan di rapat 

komite pembiayaan antara Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 2.5 juta (C) 

 (C) beserta Bendahara Pengurus berwenang memutuskan di rapat komite 

pembiayaan antara Rp. 2,5 juta sampai dengan Rp. 5 juta (D) 

 (D) beserta Ketua Pengurrus berwenang memutuskan di rapat komite 

pembiayaan  

 antara Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta (E) 
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 (E) beserta Sekretaris Pengurus berwenang memutuskan di rapat komite 

pembiayaan lebih besar dari Rp. 10 juta.  

4. Melaporkan perkembangan BMT kepada Para Anggota dalam Rapat Anggota. 

 

Kepengurusan BMT terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Fungsi dan tugas 

masing-masing jabatan adalah sebagai berikut : 

1. Ketua 
 Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus. 

 Memimpin Rapat bulanan Pengurus dengan Manajemen, menilai kinerja 

bulanan dan kesehatan  BMT.. 

 Melakukan pembinaan kepada pengelola. 

 Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain yang bertalian 

dengan penyelenggaraan keuangan BMT. 

 Menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh anggota BMT 

sebagaimana tertuang dalam AD/ART BMT, khususnya mengenai 

pencapaian tujuan. 

2. Sekretaris 

 Membuat serta memelihara Berita Acara yang asli dan lengkap dari Rapat 

Anggota dan Rapat Pengurus. 

 Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada Anggota sebelum rapat 

diadakan 

 sesuai dengan ketentuan AD/ART. 

 Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola. 

 Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi 

dan perkembangan BMT. 

 

3. Bendahara  

 Bersama manajer operasional memegang rekening bersama (counter sign) di 

Bank terdekat. 
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 Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan 

dana oleh pengelola. 

 
III. Pengelola BMT 

 

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola terdiri dari Manajer, 

Teller, Accountan, dan Marketing 

1. Manager 

Ringkasan Pekerjaan: Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya 

kelancaran kerja di bagian marketing, serta memberikan laporan berkala atas hasil 

pekerjaan kepada Direksi. 

Tugas dan tanggung jawab : 

1. Mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian yang berada di bawahnya. 

2. Memantau perkembangan/ kemajuan nasabah pinjaman/ Dana 

3. Membantu terlaksananya tugas Direksi dalam bidang marketing 

4. Mengkaji ulang atas Program kerja di bidang pembiayaan/ dana. 

5. Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang 

dapat dihimpun dari masyarakat. 

6. Melakukan survey dan analisa yang mengajukan pembiayaan. 

7. Melakukan koordinasi dengan AO tentang nasabah yang mendapat fasilitas 

pembiayaan untuk segera melakukan angsuran. 

8. Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank 

kepada nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan. 

9. Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur 

10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi. 

 

 

 

2. Teller 

Ringkasan Pekerjaan: Melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan 

transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan administrasi dan 

laporan perincian kas setiap hari. 



 
 

35 
 

 

Tugas dan tanggung jawab : 

 

1. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah. 

2. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, suratsurat berharga 

lainnya : Chegue, Bilyet Giro, buku tabungan milik Bank yang dipercayakan untuk 

disimpan di Bank. 

3. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir dengan saldo akhir uang tunai pada 

box teller di akhir hari. 

4. Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, 

tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan. 

5. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari 

nasabah. 

6. Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah. 

7. Membubuhi cap “Tunai”, “Verivikasi” dan cap-cap lain pada setiap dokumen 

pembayaran yang diuangkan atau diterima kas. 

8. Mengurus pengeluaran uang kas untuk pinjaman yang telah disetujui oleh bagian 

administrasi pembiayaan. 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas operasi yaitu bagian 

tabungan, deposito dan pembiayaan. 

 

Tugas sesuai sistem : 

1. Menyiapkan/ Menghidupkan komputer sebelum pekerjaan dimulai. 

2. Menyiapkan peralatan Teller untuk verivikasi (stempel, sinar ultraviolet dan 

sebagainya). 

3. Memeriksa slip setoran dan slip tarikan dengan direfikasi. 

4. Menginput slip setoran dan slip tarikan ke dalam komputer. 

5. Memberikan slip-slip kepada bagian accounting untuk diotorisasi. 

 

3. Accounting 

 
Ringkasan pekerjaan: Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan dana dan 

bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip 

akuntansi Indonesia serta membuat laporan untuk Bank Indonesia tepat pada 

waktunya. 
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Tugas dan tanggung jawab : 

1. Mengotorisasi slip-slip transaksi dari kasir dan dari semua bagian (yang menginput 

data). 

2. Membantu membuat OB-an untuk transaksi yang ada. 

3. Melakukan perhitungan Pendapatan dan perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan. 

4. Membuat laporan keuangan (neraca, rugi laba), Rekap General Ledger dan mutasi 

harian. 

5. Mencetak daftar transaksi harian, daftar subledger rekapitulasi rekening per akhir 

bulan. 

6. Membuat laporan bulanan, laporan BMPK, laporan saldo rekening dana pihak III dan 

sebagainya. 

7. Memeriksa dan menyimpan bukti-bukti transaksi harian kepada Direksi. 

8. Membuat laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi. 

9. Melaporkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) harian kepada Direksi 

10. Melaporkan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan Tahunan 

11. Mengusahakan agar penyerahan laporan tersebut tepat pada waktunya sesuai 

ketentuan. 

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Operasional dan juga 

Direksi. 

 

4. Marketing 

Ringkasan pekerjaan: Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisi kelayakan 

serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa 

yang telah dilakukan. serta merencanakan sistem dan strategi pemasaran 

Tugas dan tanggung jawab: 

 

1. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses 

sebenarnya 

2. Memastikan analisi pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai 

dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite 

3. Terselesaikannya pembiayaan bermaslah 

4. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pemgembangan pasar 

5. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses 

sebenarnya 
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6. Melayani pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk 

pembiayaan 

7. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan 

wawancara dan on the spot (kunjungan lapangan) 

8. Memastikan analisi pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap 

sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite 

9.  Memberikan penjelasan secar jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta 

komite 

10. Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

 
 
4.2 Penyajian Data dan Analisa Data 
 

4.2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Di BMT KARIMAA 
 

Di BMT KARIMAA pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana dari bank untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, baik bersifat produktif (modal kerja dan 

investasi) maupun konsumtif. Penyaluran dana dalam BMT KARIMAA adalah penyediaan 

dana kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan konsep syari’ah Islam yang berlaku. 

Adapun aktivitas utama BMT KARIMAA dalam hal pendanaan adalah melayani 

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tabungan mudharabah pada BMT 

KARIMAA terdapat dua jenis yaitu tabungan syari’ah (TASYARIN) dan tabungan 

pendidikan. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yakni melayani nasabah dalam hal 

piutang murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. 
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4.2.2 Prosedure Pemberian Pembiayaan Di BMT Karimaa 

 

 

Gambar 4.2 Skema proses pembiayaan 
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Adapun tujuh prosedur pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Inisiasi 

1. Pengumpulan Informasi 

Jenis Nasabah 

- Nasabah datang ke kantor 

- A/ M datang ke nasabah 

2. Tekhnik mencari Informasi 

- Intern : Nasabah dana, mempunyai reputasi yang bagus existing, customer, 

Interlink Customer. 

- Ekstern : Referensi (surat atau kenalan), buyer dari produk existinG, customer, 

supplier dari produk existing customer, jasasekarang terhadap bank. 

3. Ta’aruf (wawancara) 

- Cakupan dalam wawancara 

- Kelengkapan data pemohon 

- Penjelasan data pendukung 

- Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data permohonan 

4. Penentuan calon nasabah potensial 

- Tidak membandingkan dengan nasabah lain 

- Kualifikasi tidak dibawah rata-rata 

B. Solisitasi 

1. Dasar pelasaksanaan 

Mengetahui tentang kondisi perusahaan 

Membicarakan hal khusus yang menjadi perhatian 
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2. Lagkah-langkah sosialisasi (meminta informasi) 

- Eksistensi perusahaan : Filosofi bisnis, sasaran, rencana jangka pendek, menengah 

dan panjang, sejarah, para pendiri, pemegang saham, prospek, jumlah karyawan, 

tingkat pendidikan rata-rata, system penggajuan dan jaminan social lain. 

- Kebutuhan customer: bidang usaha, rekan bisnis, bantuan teknologi dll. 

Kemampuan membayar: kondisi produksi dan hasil produksi, pemasaran dan strategi 

penjualan, kekuatan/ kelemahan perusahaan (manajemen), sumber bahan baku atau 

cara pengadaan bahan baku, system pelemparan kegiatan usaha dan keuangan yang 

telah di audit oleh kantor ankuntan. 

Jaminan: apakah punya market value.. ? kemudahan memonitoring, lokasi, sifat fisika 

dan kimianya. 

3. Pelaporan 

C. Proses Analisa 

1. Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar 

kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian 

atau akad pembiayaan yang didasarkan pada aspek-aspek : 

- Keberhasilan alur usaha di biayai 

- Membuat kesimpulan dan usaha atas permodalan pembiaayaan secara cepat dan 

tepat. 

2. Bentuk analisa yang digunakan umumnya adalah dengan cara : 

- Analisa kuantitatif 

- Anisa kualitatif 
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D. Proses Persetujuan 

1. Usulan pembiayaan 

- Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan (UP) ke komite 

pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan. 

- Usulan pembiayan berisi ( terpenting) 

 Bentuk fasilitas pembiayaan 

 Jenis fasilitas pembiayaan : baru/ lama perpanjangan/ penambahan 

 Khusus untuk bentuk pembiayaan jual beli tidak ada penambahan plafon, yang 

ada hanya penangguhan waktu (jadwal angsuran di perpanjang). 

  Jumlah plafond. 

2. Memorandum pembiayaan 

- Analisa singkat kualitas pembiayaan 

3. Komite pembiayaan 

- Panitia yang menentukan keputusan Ya atau Tidak diterimanya pembiayaan itu. 

 
E. Proses Realisasi Pembiayaan 

1. Proses Realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang nasabah setelah 

diproses dan di putus oleh komite pembiayaan. 

2. Penggunaan dana jual beli dinamakan pembayaran dan pengucuran 

dana untuk pembiayaan dalam syirka dan jasa di sebut pencairan. 

3. Persyaratan yang harus di penuhi : 

- Pemeriksaan dokumen-dokumen nasabah 

- Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern atau ekstern yang berlaku. 
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F. Pembinaan Pembiayaan 

1. Pembinaan dan pemantauan adalah suatau cara yang konstruktif agar kondisi usaha 

nasabah menjadi lebih baik 

2. Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar 

3. Tindakan preventif agar tidak terjadi wanprestasi. 

4. Dalam pembinaan pihak Bank harus melakukan : 

- Menghidari sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan. 

- Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis 

dan analitis serta apakah ada kemungkinan nasabah memperbaikinya. 

5. Metode pembinaan : 

- Membangun silaturrahmi. 

- Mengevaluasi mutasi rekening atau kekayaan nasabah. 

- Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan dengan produk 

maupun jasa yang dihasilkannya. 

- Membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang 

berkaitan langsung dengan problem cash fleour. 

6. Pelaporan (kondisi dan kunjungan). 

- Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang bersifat 

terkait maupun nonn teknis. 

G. Pelunasan dan Pelepasan Jaminan 

1. Pelunasan 

Pelunasan adalah selesainya kewajiban nasabah terhadap Bank, pelunasan tersebut 

akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang diserahkan nasabah kepada 

Bank, karena itu nasabah berhak meminta kembali dan bank berkewajiban 

mengembalikannya. Proses pengembalian dokumen dan jaminan ini umumnya disebut 

pelepasan jaminan. 
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2. Pelepasan jaminan 

Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain 

yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan bank. 

 

4.2.3 Analisis Penilaian Nasabah Pembiayaan Di BMT Karimaa 

 Sebelum pembiayaan diberikan kepada calon nasabah (debitur) pihak bank BMT 

karimaa terlebih dahulu melakukan survey ke lokasi calon debitur untuk menilai layak 

tidaknya calon nasabah menerima pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C yaitu: 

Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic. Analisis ini merupakan 

proses untuk memperoleh keyakinan kemampuan nasabah dalam melaksanakan ikatan 

perjanjian pembiayaan dengan BMT karimaa. Tujuan dari adanya analisis pembiayaan ini 

adalah untuk menjaga agar tingkat kolektifitas bank tetap terjaga dan agar bank yakin bahwa 

pembiayaan yang disalurkan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan akan 

kembali, sehingga pembiayaan terhindar dari resiko kerugian dan menghasilkan profit 

(keuntungan) yang diinginkan. 

Ada beberapa prinsip penilaian pembiayaan untuk menilai nasabah layak tidaknya 

memperoleh pembiayaan yaitu dengan menggunakan analisa 5C. Hal ini sesuai dengan 

konsep yang ditawarkan oleh Muhammad dalam bukunya “Manajemen Pembiayaan Bank 

Syari’ah” (2005: 60) dan Kasmir dalam bukunya “Manajemen Perbankan” (2001: 91). 

Adapun analisis penilaian nasabah yang dilakukan di BPRS Bumi Rinjani Batu adalah 

sebagai berikut: 

 

 

1) Character 

penilaian Character ini penting dalam penilaian nasabah, sekaligus yang paling sulit. 

Karena dalam kenyataannya untuk menilai watak seseorang tidaklah cukup dalam waktu 
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sehari/ dua hari. Untuk menilai karakter ini pihak bank mencari informasi baik melihat 

sendiri terhadap calon nasabah (debitur) yang bersangkutan dengan melakukan tes, 

melihat caranya dia (calon nasabah) bicara apakah ada kesesuaian antara yang dibicarakan 

dengan perbuatannya serta ketepatan dia dalam memenuhi janji dengan pihak bank 

(misalnya pihak bank mengajak bertemu jam sekian apakah calon nasabah tepat waktu apa 

tidak) dari hal ini pihak bank juga dapat mengetahui apakah calon nasabah adalah orang 

yang disiplin apa tidak sehingga juga akan mempengaruhi penilaian bank terhadap calon 

nasabah yang bersangkutan. Maupun dari pihak lain dengan melakukan survey bertanya 

pada rekan rekannya, teman-temannya ataupun tetangganya. 

Di BMT karima biasanya yang diterima adalah calon debitur yang memiliki karakter 

yang baik, yang menurut masyarakat di lingkungannya memiliki sifat yang positif seperti 

jujur, tanggungjawab dll. Hal ini dilakukan sebagai upaya bank agar pembiayaan yang 

diberikan dapat kembali serta dapat memperoleh profit yang diinginkan. Hal ini 

dikarenakan nasabah yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar 

pembiayaan yang telah diambilnya. 

 

2) Capacity 

Capacity ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kemampuan 

dalam membayar ansuran (pembiayaan) yang akan diberikan. Biasa nya pihak BMT 

Karimaa melakukan analisa dari pendapatan yang dihasilkan calon nasabah (debitur), 

dengan rumus: total pendapatan bersih x 60% (ketetapan BMT Karimaa). 

Misal: 

Pendapatan yang dihasilkan calon nasabah tiap bulannya adalah Rp. 1.000.000,- 

pendapatan kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya lain, seperti biaya rumah 

tangga sebesar Rp. 500.000,- maka dalam hal ini bank memeberikan analisa lagi dikalikan 

60%. Jadi Rp. 500.000,- x 60% = Rp. 300.000,- maka Rp. 300.000,- itulah batas 
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maksimum kemampuan calon nasabah membayar hutang. Hal ini dilakukan karena dalam 

kenyataannya ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak. Semakin besar 

pendapatan yang dihasilkan oleh calon nasabah (debitur) maka semakin besar pula 

kemampuan debitur untuk mengangsur dan begitu pula sebaliknya. 

Hal ini dilakukan sebagai antisipasi bank untuk menghindari resiko kerugian dari 

adanya pembiayaan yang bermasalah, karena jika calon debitur yang diterima tidak 

memiliki kemampuan untuk membayar maka bank akan mengalami kerugian yaitu 

kehilangan margin (profit) yang telah disepakati dan lebih dari itu bank juga akan 

kehilangan pembiayaan yang telah disalurkan. 

 

3) Capital 

Capital merupakan dana yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan 

memelihara kelangsungan usahanya. Dalam capital ini yang dianalisa oleh pihak bank 

adalah usaha yang dijalankan oleh debitur, misalnya seorang pedagang modal yang 

dimiliki milik sendiri atau bukan, stock barang yang ada apakah hasil membeli sendiri 

atau hutang dll, yang kemudian ditaksir dengan nominal yang disesuaikan dengan harga 

pasar untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk 

mendapatkan informasi pihak bank melakukan survey datang ke tempat calon debitur atau 

bertanya kepada orang disekitarnya. Modal ini tidak harus berbentuk materi. Untuk 

melakukan pembiayaan, modal bisa dilihat dari kemampuan calon nasabah (debitur) 

dalam membayar ansurannya sehingga yang dilihat oleh pihak bank adalah 

pendapatannya. Bagi calon debitur yang bekerja sebagai pegawai untuk mengetahui modal 

ini dilihat dari gaji yang diperolehnya. Modal ini juga menjadi pertimbangan bank untuk 

menerima atau menolak permohonan pembiayaan, biasanya calon nasabah yang diterima 

permohonannya juga memiliki modal hal ini dilakukan bank sebagai antisipasi untuk 

menghindari resiko kerugian tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan. Misalnya 
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seorang pedagang ternyata mengalami kebangkrutan masih ada modal yang ia miliki 

seperti tempat/lokasi yang bisa dijual untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimanya, sehingga bank terhindar dari kerugian dan tetap mendapatkan 

keuntungan/profit. 

 

4) Collateral 

Jaminan yang diberikan debitur kepada bank. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh 

bank jumlahnya tidak boleh lebih dari 80% dari nilai jaminan yang diberikan. Ketentuan ini 

merupakan ketentuan dari Bank Indonesia (BI). Jaminan ini harus dimiliki oleh calon 

nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dalam prakteknya di BMT Karimaa yang dapat 

dijadikan jaminan pembiayaan oleh debitur adalah sebagai berikut: 

a.    Jaminan dengan barang dapat berupa: tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan lain-

lainnya. 

b. Jaminan surat berharga dapat berupa: sertifikat tanah, akte, tabungan, deposito, dan 

lain-lainnya. 

c. Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan seseorang/perusahaan 

kepada bank terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan apabila pembiayaan 

tersebut macet/bermasalah maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan 

ini dapat berupa surat keterangan potongan gaji, dimana pihak penanggung jawab 

biasanya pihak personalia. 

Penilaian jaminan dilakukan dengan memperhatikan jenis jaminan yang diberikan serta 

perkiraan nilai jaminan untuk saat ini atau yang akan datang. Penilaian jaminan ini 

tergantung dari nilai transaksi. Untuk agunan tanah nilai jaminan antara 70%-80%, 

sedangkan untuk kendaraan nilai jaminan 70%. Misal: harga kendaraan Rp. 100.000.000,- 

maka pembiayaan yang diberikan maksimal 70% dari Rp. 100.000.000,-. Hal ini 

dikarenakan kendaraan semakin lama semakin turun. Kalau agunan berupa tanah dan 
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bangunan maka analisis penilaiannya sendiri-sendiri, tanah sendiri dan bangunan juga 

sendiri. 

Dalam melakukan penilaian calon debitur untuk diterima atau ditolak maka seorang 

calon debitur harus memiliki jaminan yang diserahkan kepada bank. biasanya calon nasabah 

yang diterima adalah memiliki jaminan, hal ini dilakukan dengan tujuan apabila nasabah 

tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan, dapat ditutup oleh nilai agunan yang 

diserahkan debitur kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis/macam 

barang, nilainya, lokasinya, bukti pemilik/status hukumnya. Dengan adanya jaminan 

kemungkinan adanya resiko kerugian dapat dihindari sehingga bank akan tetap 

mendapatkan keuntungan/profit dari pembiayaan yang diberikan.       

 

5) Condition Of Economic 

Untuk memberikan pembiayaan pihak bank harus mengetahui terlebih dahulu 

bagaimana kondisi ekonomi saat ini yaitu saat pemberian pembiayaan sampai jangka 

waktu selesainya pembiayaan. 

Untuk pembiayaan yang dianalisis untuk mengetahui condition ini adalah pendapatan 

calon nasabah yaitu jenis usaha yang dijalankan olehcalon nasabah (debitur). Misal: 

seorang karyawan PT. AQUAFARMA, dia 1 bulan jadi karyawan. Pada saat dia meminta 

pembiayaan kondisi perusahaan baik tapi setelah dilakukan analisis ke depan akan macet 

yang akan berdampak pula pada gaji karyawan yang ikut macet. Hal ini tentunya akan 

berpengaruh pada keputusan bank dalam memberikan atau menolak permohonan 

pembiayaan tersebut. Untuk mengetahui condition ini pihak bank melakukan analisis 

thingking (forecasting). 

Dalam penerapan analisis 5C ini yang dilakukan oleh pihak bank tidak mesti sama antara 

satu nasabah dengan nasabah yang lainnya. Misal untuk nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan, bagi nasabah yang sudah kenal baik oleh pihak bank, maka bank tidak perlu 
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ketat dalam menganalisis karakter karean sudah diketahui. Hal ini berbeda dengan nasabah 

yang belum dikenal tentunya analisis karakter merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan bahkan menduduki urutan yang pertama. 

 

4.2.4 Form Penilaian Kredit 
 
Dari beberapa kriteria di atas didapat lah beberapa pertanyaan yang dapat di jadikan penilaian 

untuk pengambulan keputusan. Beberapa pertanyaan nya dalah sebagai berikut: 

A. Karakter (Character) 
 

1. Apakah bersikap kooperatif? 
 
2. Apakah rumah tangganya agamis, rukun, dan harmonis? 
 
3. Apakah penilaian / informasi warga sekitar baik? 
 
4. Apakah kondisi ekonominya ada peningkatan? 
 
5. Apakah tepat janji dan sesuai antara perkataan dengan kenyataan? 
 

B. Kapasitas (Capacity) 
 

1. Apakah usaha tidak bertentangan dengan agama? 
 
2. Apakah merupakan usaha pokok? 
 
3. Apakah memiliki pengalaman usaha yang sama? 
 
4. Apakah bahan baku mudah diperoleh? 
 
5. Apakah prospek pasar bagus? 
 
6. Apakah telah memiliki pelanggan tetap? 
 
7. Apakah usaha sejenis disekitarnya banyak? 
 
8. Apakah omsetnya stabil setiap bulannya 
 
9. Apakah pemohon tidak petualang (ovonturir) dalam usaha? 
 
10. Apakah ada tenaga lain selain pemohon yang dapat mengelola 
 

usaha? 
 

11. Apakah aset usaha > pinjaman? 
 
12. Apakah tingkat keuntungan lebih tinggi dibanding margin bank? 
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13. Apakah kewajiban angsuran < 1/3 penerimaan kas? 
 

C. Kapital (Capital) 
 

1. Apakah modal sendiri dibanding pembiayaan > 30 %? 
 
2. Apakah tidak memiliki hutang di tempat lain? 
 
3. Apakah pembiayaan dipakai untuk pengembangan usaha? 
 
 

D. Jaminan (Collateral) 
 

1. Apakah jaminan milik sendiri? 
 
2. Apakah suami/istri penjamin bersedia tanda tangan akad? 
 
3. Apakah nilai taksasi jaminan lebih tinggi dari pembiayaan? 
 
4. Apakah jaminan mudah untuk diperjualbelikan? 

 
E. Kondisi Ekonomi (Conditions Of Economy) 
 

1. Apakah pasang surut harga tidak membahayakan usaha? 
 
2. Apakah tidak ada larangan pemerintah terhadap produk / tempat 
 

usaha? 
 

3. Apakah pemasaran produk tersebut tidak sporadis? 
 
4. Apakah usaha tidak ditentang oleh masyarakat sekitar? 
 
5. Apakah usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan? 
 
 
Form penilaian ini digunakan sebagai alat bantu tambahan untuk 
 

dijadikan dasar penilaian terhadap setiap calon nasabah. Penilaian ini terdiri 
 
atas baik, cukup baik dan kurang. Dari penilaian ini akan didapat nilai dari 
 
setiap calon nasabah yang kemudian dibandingkan antar nasabah dengan 
 
nasabah yang lainnya. Dari hasil ini akan diperoleh nilai total dari setiap calon 
 
nasabah. Nilai total inilah yang dipakai sebagai dasar untuk merangking 
 
kelayakan nasabah dalam mendapatkan kredit. Semakin besar nilainya, maka 
 
calon debitur tersebut akan semakin besar peluang mendapatkan kredit. 
 

Nilai dari tiap-tiap item pertanyaan dalam form penilaian ini 
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berdasarkan rumus: 1 / jumlah pertanyaan.   Dari rumus tersebut didapat bobot 
 
nilai dari setiap pertanyaan. Dari hasil jawaban “Ya” dari setiap pertanyaan 
 
akan menghasilkan sebuah nilai yang kemudian ditotal, Kemudian hasil 
 
tersebut dicocokkan dengan rentang penilaian untuk dijadikan dasar apakah 
 
nasabah tersebut Diterima, Dipertimbangkan atau Ditolak 
 
Rentang penilaian: 

 
< 10  ='Ditolak'; 
 
>  10  ='Dipertimbangkan'; 
 
>  20  ='diterima; 
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4.2.5 Contoh Study Kasus  
 
 
 Dari hasil survey nasabah A didapat kan hasil sebagai berikut: 
 

Tabel 4.1. Tabel Contoh Study Kasus 
 

PERTANYAAN YA TIDAK 

Karakter (Character) 

1 Apakah bersikap kooperatif?    

2 Apakah rumah tangganya agamis, rukun, dan harmonis?    
3 Apakah penilaian / informasi warga sekitar baik?    
4 Apakah kondisi ekonominya ada peningkatan?    
5 Apakah tepat janji dan sesuai antara perkataan dengan kenyataan?    

Kapasitas (Capacity) 
1 Apakah usaha tidak bertentangan dengan agama?    
2 Apakah merupakan usaha pokok?    
3 Apakah memiliki pengalaman usaha yang sama? 

    

4 Apakah bahan baku mudah diperoleh?    
5 Apakah prospek pasar bagus?    
6 Apakah telah memiliki pelanggan tetap?    
7 Apakah usaha sejenis disekitarnya banyak?    
8 Apakah omsetnya stabil setiap bulannya?    
9 Apakah pemohon tidak petualang (ovonturir) dalam usaha? 

    
10 Apakah ada tenaga lain selain pemohon yang dapat mengelola 

usaha?    

11 Apakah aset usaha > pinjaman?    
12 Apakah tingkat keuntungan lebih tinggi dibanding margin bank?    
13 Apakah kewajiban angsuran < 1/3 penerimaan kas?    

Kapital (Capital) 
1 Apakah modal sendiri dibanding pembiayaan > 30 %?    
2 Apakah tidak memiliki hutang di tempat lain?    
3 Apakah pembiayaan dipakai untuk pengembangan usaha?    

Jaminan (Collateral) 
1 Apakah jaminan milik sendiri?    
2 Apakah suami/istri penjamin bersedia tanda tangan akad?    
3 Apakah nilai taksasi jaminan lebih tinggi dari pembiayaan?    
4 Apakah jaminan mudah untuk diperjualbelikan?    
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Kondisi Ekonomi (Conditions Of Economy) 
1 Apakah pasang surut harga tidak membahayakan usaha?    
2 Apakah tidak ada larangan pemerintah terhadap produk / tempat 

usaha? 
   

3 Apakah pemasaran produk tersebut tidak sporadis?    
4 Apakah usaha tidak ditentang oleh masyarakat sekitar?    
5 Apakah usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan?    

HASIL 21  

 
 

Jumlah  bobot  diambil  dari  pengakumulasian  variabel  kriteria  yang  bertuliskan  ‘Ya’.  

Jadi  setiap  kriteria  yang bertuliskan ‘Ya’ mempunyai nilai bobot masing-masing ber nilai 

1. Dari 30 pertanyaan yang ada di setiap kriteria  jumlah yang terjawab “YA” pada survey 

diatas ber jumlah 21. maka dari rentan penilaian hasil survey tersebut maka hasil nya adalah 

nasabah tersebut masuk dalam kategori “diterima” dalam pengambilan kredit.



 
 

53 
 
 


