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Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan 

bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang 

lain atau diterbitkan kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan bahan rujukan.  

 

 

      Semarang, 21 Mei 2012 

      Deklarator 

 

      Kartika Puspitawati 

      NIM. 092503029 
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MOTTO 

 

“ Untuk mencapai apa yang belum pernah Anda capai sebelumnya, Anda harus 
berpikir dengan cara yang belum Anda pikirkan sebelumnya ” 

 

“ Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh ” 

 

“ Ketidakmungkinan sesungguhnya adalah hal yang belum kita pelajari ” 

 

“ Impossible = I’m Possible ”  
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ABSTRAK  

 

 

Pembiayaan murabahah adalah penyaluran sejumlah dana bank yang 
bersumber dari dana pihak ketiga atas permohonan dari nasabah peminjam atau 
debitur itu sendiri untuk selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli 
suatu barang tertentu yang kemudian nasabah mengembalikan uang tersebut 
dengan desertai margin atau keuntungan bagi bank. 

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan tersebut, bank harus berhati-
hati sejak proses analisa hingga dana tersebut kembali kepada bank mengingat 
dana yang disalurkan adalah milik nasabah penyimpan yang harus bank jaga 
kepercayaannya.  

Namun, pada kenyataannya pembiayaan murabahah yang disalurkan 
mengalami masalah yang disebut dengan pembiayaan bermasalah yaitu 
pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan debitur pada saat jatuh tempo.  

Oleh sebab itu, bank harus memiliki strategi manajemen kredit guna 
mengkover adanya permasalahan tersebut. Bank BNI Syari’ah memiliki metode 
restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan 
pembiayaan yang mengalami masalah. 

Restrukturisasi ini bertujuan agar nasabah pembiayaan dapat kembali 
bangkit untuk melunasi hutangnya terhadap bank, sehingga tidak ada pihak yang 
dirugikan.  
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