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ABSTRAK 

 

Mega Fahrianti, 2019. Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro Studi Kasus 

Pada Nasabah BRI Syariah Banjarmasin KCP Teluk Dalam Soetoyo S. 

Skripsi, Jurusan perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag.  (II) Erissa Nilasari, S.P., M.P.  

Kata Kunci: Analisis kelayakan, pembiayaan mikro, murabahah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pembiayaan bermasalah, 

yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kelayakan dalam memberikan pembiayaan, 

dan kendala dalam menganalisis pembiayaan mikro di PT. Bank BRI Syariah KCP 

Teluk Dalam Soetoyo S.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bersifat 

deskriptif kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah karyawan yang memproses kelayakan pembiayaan mikro pada 

nasabah PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam Soetoyo S, yaitu para Account 

Officer mikro dengan objek penelitian analisis sistem kelayakan pembiayaan mikro 

pada nasabah PT. Bank BRI Syariah  KCP Teluk Dalam Soetoyo S serta kendala 

dalam menganalisisnya. Selain itu data yang digunakan yaitu data primer yang berupa 

hasil wawancara dan data sekunder berupa sebuah dokumen, serta data tertulis seperti 

buku dan jurnal, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara 

dan dokumen. Adapun analisisnya yang digunakan untuk menganalisis hasil 

wawancara dengan analisis deskriptif.  

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan, Pertama: praktik analisis 

pembiayaan mikro yang diterapkan PT. Bank BRI Syariah  KCP Teluk Dalam 

Soetoyo S dengan menerapkan metode analisis 5C yaitu Character (karakter/watak), 

Capacity (kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya), Capital (modal), 

Collateral (jaminan) dan Condition Of Economy (kondisi ekonomi). Analisis tersebut 

untuk mengukur tingkat kelayakan calon nasabah pembiayaan dan apabila ada 

kriteria yang tidak terpenuhi maka pihak PT. Bank BRI Syariah  KCP Teluk Dalam 

Soetoyo S akan menangguhkan permohonan. Kedua kendala dalam analisis 

kelayakan pembiayaan mikro pada nasabah PT. Bank BRI Syariah KCP Teluk Dalam 

Soetoyo S dari nasabah yang tidak mau terbuka atau dilebih-lebihkan dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat interview. 

  

 


