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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya semacam upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah yang terjadi di BRI Syariah KCP Pasar Baru 

Banjarmasin. penelitian ini didasarkan oleh dua permasalahan;  penyebab 

pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar Baru 

Banjarmasin.Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI 

Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. 

Penelitian ini disusun berdasarkan suatu penelitian lapangan yang 

dilakukan dengan cara mencari langsung ke lapangan, sebagai bentuk penelitian 

yang mendalam tentang suatu aspek kegiatan perbankan syariah yang berkenaan 

dengan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Mikro 75 iB Pada BRI 

Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang ditemukan dari pernyataan seseorang (yang bukan data statistik) 

lalu digambarkan dan diuraikan. Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah KCP Pasar Baru yang terletak di Jl. Pasar Baru, 

Komplek Pasar Baru Permai Blok E/6, Banjarmasin. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. 

Sedangkan analisisnya dengan teknik analisis deskriptif dengan mengacu pada 

landasan teori yang ada dan mengacu pada aspek pembiayaan bermasalah atau 

sering disebut pembiayaan macet. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: Pertama penyebab timbulnya 

pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin yaitu 

pada karakter nasabah seperti sengaja menunda pembayaran angsuran perbulan 

serta nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajiban atas 

pembiayaan dan faktor usaha yang dijalankannya tidak lancar, mengalami 

kebangkrutan, dan mengalami musibah yang tidak terduga.Kedua strategi 

penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara rescheduling, rekstrukturisasi 

dan evaluasi pembiayaan bermasalah mikro 75 iB pada BRI Syariah KCP Pasar 

Baru Banjarmasin adalah lebih memperhatikan pembiayaan yang mulai 

bermasalah dan itikad nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan. 

 

 


