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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   LATAR BELAKANG PENELITIAN : 

     Dalam pengembangan usaha, pendanaan merupakan kendala terbesar bagi 

suatu pengembangan usaha.Adanya pendapat dari beberapa tokoh Islam yang 

melarang transaksi yang berlaku pada bank konvensional, memandang perlu 

didirikannya lembaga pendanaan/ pembiayaan alternatif yang sistemnya tidak 

berdasarkan pada sistem riba/ bunga. Akibat hal tersebut di atas maka banyak 

pengusaha kecil dan menengah yang menunda pengembangan usahanya. 

      Pada umumnya, mereka ini yang biasanya bekerja lebih ekonomis, 

produktif dan kompetitif, tetapi untuk mencapai semua ini tanpa bantuan, 

khususnya kredit untuk memperkuat modal akan sulit untuk mencapainya, kalau 

mereka memperoleh kredit, jumlahnya serba tanggung dan bahkan bisa menjadi 

bumerang bagi mereka dan bisa melilit mereka apabila yang bersangkutan kurang 

mampu atau kurang berhati- hati dalam menggunakannya. 

      Bertolak dari kenyataan tersebut, maka kemudian di coba untuk 

melakukan sebuah alternatif pembiayaan melalui sistem syariah untuk menolong 

pengusaha kecil dan menengah yang sedang mengalami kesulitan permodalan. 

Metode dari sistem syariah ini mengangkat para pengusaha kecil dan menengah 

yang tidak mau menggunakan metode dengan menggunakan sistem riba. Jawaban 

bagi mereka salah satu bentuknya adalah BMT (Baittul Maal wa Tamwil). 

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama. Bagi mereka yang punya 
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kekuatan ekonomi yang lebih tetapi tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang 

dimilikinya, maka Islam menganjurkan musyarakah atau mudharabah, yaitu 

bisnis bagi hasil. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, 

serta melarang riba. 

            Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) mengatur hubungan hukum 

antar individu dalam masyarakat mengenai perbuatan – perbuatan hukum manusia 

dalam bidang keperdataan melalui sebuah kodifikasi kedalam Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 

(KUHPer) merupakan produk kolonial yang secara resmi mulai berlaku pada 

tanggal 30 April 1847 (stb. No 23/1847 ). Sehingga di dalamnya banyak ketentuan 

– ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat.  

 Kemudian posisi perbankan syariah semakin jelas dengan disahkannya UU 

perbankan No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut bank diberikan 

kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya 

baik bunga maupan keuntungan- keuntungan bagi hasil. Kemudian hal ini 

semakin jelas dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil 

yang secara tegas memberi batasan bahwa “ Bank Bagi Hasil tidak boleh 

melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, begitu pula 

sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan bagi hasil tidak 

diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil”. 

Mengacu kepada kedua peraturan di atas Menteri Keuangan memberi ijin kepada 

Bank Muamalat sebagai bank pertama di Indonesia untuk beroperasi dengan 
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sistem syariah. Berdirinya Bank Muamalat itu diikuti dengan berdirinya Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Demikian pula melalui kerjasama antara 

Bank Muamalat dengan MUI dan ICMI didirikan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha 

Kecil (YINBUK) yang kemudian telah melahirkan ribuan lembaga mikro 

keuangan syariah yang disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).1 Lembaga 

keuangan BMT yang merujuk kepada Undang – undang No 25 Tahun 1992 serta 

PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. 

Berdasar peraturan tersebut koperasi diijinkaan menggalang dana dari masyarakat. 

 Dalam hukum perdata dikenal adanya persetujuan atau overenkomst yang 

mengandung pengertian ; “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda dua 

orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk menunaikan 

prestasi”2.Dalam pasal 1313 KUHPerdata diatur mengenai batasan perjanjian, 

yang berbunyi “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 

 Dalam suatu perjanjian tentu saja terdapat adanya subyek-subyek yang 

melakukan perjanjian, yaitu antara kreditur dan debitur. Selain subyek-subyek 

tersebut, perjanjian harus ada obyek yang diperjanjikan yaitu berupa prestasi. 

Dalam perjanjian debitur merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atas suatu 

prestasi , dan kreditur merupakan pihak yang berhak atas suatu prestasi3
.  Dalam 

hal ini menurut Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berujud memberi sesuatu 

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 

                                                 
1 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Alvabet, 2000, hal 53 
2 M. Yahya Harahap, Segi- segi Hukum Perjanjian, hal. 4 
3 Purwahid Patrik,, Dasar- dasar Hukum Perikatan, Bandung, Mandar Maju,1994. hal 3 
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 Dalam melakukan suatu perjanjian diperlukan beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah, sesuai dengan Pasal 1320 

KUHPerdata bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri  

2. Cakap untuk membuat perikatan  

3. Karena suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

      Dengan adanya perjanjian maka akan menyebabkan perikatan antara 

pihak-pihak yang mengadakannya. Oleh karena perjanjian merupakan perbuatan 

hukum, maka akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak , dan 

hasilnya adalah timbul akibat-akibat hukum yang didasarkan pada peraturan 

hukum. 

            Undang-undang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

secara sah berlaku sebagai undang-undang, sesuai dengan Pasal 1338 ayat 

(1)KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”4. Artinya jika salah satu 

pihak memungkiri, maka kewajiban prestasi dapat dipaksakan. Hal ini 

dimaksudkan agar dalam suatu perjanjian jika ada salah satu pihak yang tidak 

memenuhi prestasi yang sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian itu, maka 

pihak lain dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Sedangkan ayat 

(2) Pasal yang sama juga disebutkan bahwa “Suatu pejanjian tidak dapat ditarik 

                                                 
4 Subekti, & R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang- undang Hukum Perdata,Jakarta, Pradnya Paramita 
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kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 

oleh undang-undang dinyatakan cukup kuat untuk itu”. Hal ini berarti bahwa 

suatu perjanjian hanya dapat dicabut atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak, suatu perjanjian tidak dapat ditarik atau dibatalkan hanya dari satu 

pihak saja, dan atau oleh undang-undang ditentukan lain daripada perjanjian itu. 

 Pelaksanaan perjanjian harus disesuaikan dengan isi dari perjanjian itu 

sendiri, karena isi perjanjian itu merupakan pencerminan dari kesepakatan kedua 

belah pihak. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian nantinya timbul permasalahan 

maka harus dikembalikan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah 

diatur/disepakati dalam perjanjian tersebut. 

 Permasalahan – permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian dapat 

ditimbulkan karena tindakan – tindakan salah satu pihak yang tidak memenuhi isi 

perjanjian, tetapi juga dapat disebabkan karena didalam perjanjian belum atau 

tidak mengatur tentang tindakan – tindakan para pihak yang merugikan dilain 

pihak. 

 Dalam hal terjadinya hal- hal yang belum atau tidak diatur dalam 

perjanjian, KUHPerdata memuat rumusan bahwa suatu perjanjian harus juga 

didasarkan pada suatu kebiasaan, kepatutan,Undang-undang, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian tidak hanya 

mengikat untuk hal –hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tatapi juga 

untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, 

kebiasaan, atau undang-undang”.5 

                                                 
 5 Ibid,hal 285 
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 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam lapangan hukum keperdataan 

yang terjadi di masyarakat tidak menutup kemungkinan terjadi suatu 

permasalahan – permasalahan dari pelaksanaan sebuah perjanjian itu sendiri, baik 

karena tidak dilaksanakannya isi perjanjian, maupun karena hal-hal yang belum 

atau tidak diperjanjikan dalam perjanjian. Demikian pula dalam hal Perjanjian 

Bagi Hasil Pembiayaan yang dilakukan antara nasabah yang bertindak sebagai 

debitur dengan pihak BMT Ben Taqwa Grobogan yang bertindak sebagai 

kreditur.Dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut menggunakan sistem 

syariah dengan metode bagi hasil pembiayaan (mudharabah) yang secara umum 

belum terlalu dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena sistem 

syariah ini merupakan hal yang baru berkembang, sehingga banyak kemungkinan 

terjadi permasalahan dalam pelaksanaan atau pemenuhan isi perjanjian, maupun  

karena hal-hal yang belum diperjanjikan oleh para pihak  

 Dari kenyataan tersebut diatas penulis terdorong untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan judul sebagaimana sudah disebutkan dimuka yaitu : 

“ PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM 

BAGI HASIL PADA BMT BEN TAQWA GROBOGAN “ 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

 Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar 

pembahasanya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

di samping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian .  Maka penulis 

membatasi dengan membahas permasalahan dengan membahas permasalahan 
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tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pembiayaan Antara Nasabah Dengan 

BMT Ben Taqwa Grobogan. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

      Dalam hal pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara nasabah yang bertindak 

sebagai debitur dan pihak BMT Ben Taqwa sebagai kreditur timbul permasalahan 

hukum tentang : 

1. Bagaimana sistem syariah yang diterapkan oleh BMT Ben Taqwa 

Grobogan dalam perjanjian bagi hasil? 

2. Bagaimana proses penyelesaian hambatan yang akan terjadi pada BMT 

Ben Taqwa Grobogaan dalam perjanjian bagi hasil sebagai bentuk 

tanggung jawab tehadap para nasabahnya?  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

           Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk : 

     1.   Mengetahui sistem Syariah yang diterapkan BMT Ben Taqwa Grobogan 

dalam menjalankan usahanya. 

     2.   Mengetahui bentuk tanggungjawab BMT Ben Taqwa Grobogan kepada 

nasabah. 

     3.  Mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 

mudharabah. 

     4.    Mengetahui penyelesaian yang dilakukan oleh kedua bekah pihak  apabila 

terjadi permasalahan antara kedua belah pihak. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

            Dari penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, yaitu : 

     1.    Kegunaan praktis  

Kegunaan praktis dalam hal ini berarti dengan penelitian ini dapat  

mengenai proses/jalannya perjanjian bagi hasil pembiayaan. Adapun 

kegunaan praktis yang diharapkan adalah bahwa dengan penelitian ini 

dapat disajikan bahan - bahan keterangan yang dapat dipakai untuk 

menyelesaikan masalah - masalah yang timbul dari adanya perjanjian bagi 

hasil pembiayaan antara nasabah dengan BMT Ben Taqwa Grobogan. 

Sebab dari penelitian ini dapat diketahui pertimbangan - pertimbangan dari 

berbagai sumber yang berkompeten di bidang tersebut. 

    2.     Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan ilmiah yang dimaksud di sini adalah kegunaan dari hasil-hasil 

penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan 

ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya tambahan 

informasi faktual mengenai masalah perjanjian bagi hasil pembiayaan 

antara nasabah dengan BMT Ben Taqwa Grobogan , khususnya mengenai 

masalah perjanjian bagi hasil pembiayaan antara nasabah dengan BMT 

Ben Taqwa Grobogan 

 

F. METODE PENELITIAN 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan 

penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran 

kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat6.Pendekatan yuridis dimulai dengan 

analisa terhadap perundang – undangan yang mengatur permasalahan yang terkait 

dengan judul skripsi ini, tetapi untuk mendukung dan melengkapi data yang telah 

diperoleh melalui pendekatan yuridis, penulis juga menggunakan sumber data 

yang diperoleh dari kaidah – kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

 2. Spesifikasi Penelitian 

 Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam 

penelitian deskriptif analitis. Bersifat deskriptif  karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh 

mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil.7 Istilah analitis mengandung makna 

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan makna 

terhadap aspek – aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian 

pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik dari segi teori maupun praktek. 

 Anslisis terhadap penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban 

terhadap permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem 

bagi hasil. 

                                                 
6 6 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum ,  Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, hal 
17 
 
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta , Ghalia 
Indonesia, 1998 hal 120 
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 Bila digolongkan menurut tempatnya, penelitian ini merupakan gabungan 

antara survey lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok – pokok 

permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan 

dalam pembahasan. 

3. Bahan Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini diperoleh 

melalui studi kepustakaan dan survey lapangan dalam mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok – pokok 

permasalahan yang ada, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan 

dalam pembahasan.Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder, yang berguna sebagai landasan teori untuk menganalisis pokok – pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 

      a.  Bahan Hukum Primer terdiri dari : 

1) Al Quran,khususnya Surat Al Baqoroh ayat 275-280,Surah Ali Imron 

ayat 130,Surah An Nisaa”ayat 161 dan Surat Ar Ruum ayat 39.dan Al 

Hadits 

2). Kitab Undang – undang Hukum Perdata 

3). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. 

4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

5). PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil 
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b.  Bahan Hukum Sekunder  

           1). Kepustakaan yang berkaitan tentang perjanjian dan mudharabah 

           2) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo UU No.10 tahun 1998. Tentang 

Perbankan. 

           3). Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. 

      (3).  Bahan Hukum Tersier 

            1). Kamus Hukum; 

            2). Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

            3). Buku Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan. 

Selain data sekunder diatas juga ada data yang dikumpulkan dalam survey     

lapangan adalah berupa data primer. 

     Penentuan wilayah survey lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

a.Wilayah Penelitian 

Penelitian lapangan ini dilakukan di wilayah Kota Purwodadi. Penentuan 

daerah sampel ini dilakukan berdasarkan  purposive sampling. Menurut 

Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan  purposive sampling  

adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek 

didasarkan pada tujuan tertentu.8 Teknik ini dipilih karena alasan 

keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Penentuan sampel dengan 

menggunakan purposive sampling harus didasarkan pada ciri – ciri utama 

populasi. 

                                                 
8 Ibid., hal 51 
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b.Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian dilakukan secara purposive sampling. 

Berdasarkan pengelompokan ciri, sifat dan peranan dalam pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil, maka subyek penelitian 

adalah : 

1).  BMT Ben Taqwa Grobogan. 

2). Nasabah yang menggunakan pembiayaan dari BMT Ben Taqwa, 

diambil 5 orang sebagai sampel. 

4. Alat Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data primer  dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara.Wawancara ini dilakukan terhadap pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Tipe wawancara 

yang digunakan adalah wawancara yang difokuskan (focused interview). 

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan wawancara 

terfokus adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai 

pengalaman - pengalaman dan melakukan tingkah laku yang dilakukan 

bersama dengan pelaku utama sehingga diketahui dari pengalaman – 

pengalaman itu.9 

                        Peneliti sengaja menggunakan tipe wawancara yang difokuskan karena 

diharapkan dapat mengetahui akibat – akibat yang dilihat dari hasil 

pengalaman pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada 

BMT Ben Taqwa Grobogan. Mula – mula terhadap subyek penelitian 

                                                 
9 Ibid., hal 60 
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penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dari beberapa 

pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut. 

Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh jawaban mengenai aspek – 

aspek permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian peembiayaan dengan sistem 

bagi hasil. 

5. Metode Analitis Data 

                     Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan 

data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dari 

hasil survey lapangan maupun hasil studi kepustakaan dikumpulkan, 

diidentifikasi, dihubungkan kemudian dianalisis sehingga menjadi data 

pembahasan yang sinergis dan terpadu dalam penulisan ini. Hasil penelitian 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan sistem tabel sebagai alat 

bantu  dari segi yuridis empiris. Analisis kualitatif dari segi yuridis bermaksud 

mendapatkan deskripsi dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem 

bagi hasil pada BMT Ben Taqwa Grobogan. 

                    Hasil penelitian kepustakaan akan digunakan untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari penelitian lapangan, sehingga didapatkan pandangan 

tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan dapat 

memberi solusi terhadap kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaan 

perjanjian tersebut.  
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G.  SISTEMATIKA SKRIPSI 

 BAB I           PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

B. Pembatasan masalah     

C. Rumusan masalah 

D. Tujuan peneliatian 

E. Manfaat penelitian 

F. Metode penelitian 

G. Sistematika skripsi 

BAB II           TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perjanjian 

1. Pengertian perjanjian 

2. Syarat-syarat sahnya perjanjian  

3. Asas-asas hukum perjanjian 

4. Jenis-jenis perjanjian 

5. Wanprestasi 

6. Overmatch / force major (keadaan yang memaksa ) 

 B. MUDHARABAH ( Pembiayaan dengan sistem bagi hasil ) 

  1.  Pengertian mudharabah 

  2.  Rukun dan syarat mudharabah 

3. Asas-asas perjanjian mudharabah 

4. Jenis mudharabah  

5. Konsep dan dasar hukum bagi hasil 
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C.   Tinjauan tentang Baitul maal wa Tamwil ( BMT ) 

1. Pengertian BMT  

2. Dasar hukum BMT 

BAB III          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  A.  Bagaiman system syariah yang di terapkan oleh BMT Ben Taqwa 

 Grobogan dalam perjanjian bagi hasil 

B. Proses penyelesaian hambatan yang akan terjadi pada  BMT Ben 

Taqwa dalam perjanjian bagi hasil sebagai bentuk tanggung 

jawab terhadap nasabahnya 

BAB IV          PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


