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ABSTRAK 

Anang Juliyanto (1520210145) Implementasi Analisis Prinsip 5C 

Pada Penyaluran Pembiayaan Rahn Tasjily Di KSPPS Al-Hikmah Semesta 

Cabang Undaan Kudus 

Analisis prinsip 5C tidak bisa dilepaskan dari pembiayaan, dimana 

analisis prinsip 5C memiliki keterkaitan erat dengan pembiayaan. Melalui poin-

poin analisis yang dicakup pada prinsip 5C ini menjadikan alasan keterkaitan 

eratnya dengan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip 

analisis 5C ini adalah pembiayaan rahn tasjily, dimana pembiayaan ini ialah 

pembiayaan dengan menahan salah satu harta si peminjam atas pinjaman yang 

diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan (field 

research), yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Data 

penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun 

untuk uji keabsahan penulis menggunakan triangulasi sumber data. Pengolahan 

dan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, prosedur penyaluran 

pembiayaan rahn tasjily dimulai dari pengajuan pembiayaan hingga penerimaan 

pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Kudus 

sudah sesuai dengan jalannya pemenuhan rukun dan syarat sahnya pembiayaan 

rahn tasjly yang dilaksanakan oleh pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang 

Kudus dengan anggota yang mengajukan pembiayaan rahn tasjily. Kedua, 

penerapan analisis 5C yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Hikmah Semesta 

Cabang Undaan Kudus lebih ditekankan pada analisis-analisis yang dianggap 

krusial bagi mereka terutama untuk character. Bagi mereka penilaian character 

bukanlah hal yang mudah dikarenakan dibutuhkan pengalaman untuk dapat 

menilai secara tepat tentang character seseorang.  Selain itu, pada penerapan 

analisis prinsip collateral untuk pembiayaan rahn tasjily di KSPPS Al-Hikmah 

Semesta Cabang Undaan Kudus digunakan untuk menilai agunan yang dijadikan 

jaminan oleh anggota yang melakukan peminjaman. Untuk penerapan pelaksaan 

analisis prinsip 5C sesuai dengan SOP yang ada, untuk menentukan kelayakan 

debitur dalam menerima pembiayaan rahn tasjily yang diajukannya. 
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