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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Surya Dana 
Makmur Tulung Klaten”, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana 
Makmur Tulung Klaten dan Penyelesaiannya.  

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten, 
dikarenakan BMT ini berkembang dengan baik tiap tahunnya. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach). Dan menggunakan analisis data 
deskriptif kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif, selain itu 
juga melakukan wawancara kepada pihak BMT Surya Dana Makmur beserta 
nasabahnya. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor terjadinya pembiayaan 
bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern 
disebabkan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur itu sendiri karena kurang cermat 
dalam menganalisis calon nasabahnya dan faktor ekstern adalah faktor dari nasabah 
BMT Surya Dana Makmur diantaranya itikad kurang baik dari nasabah, bencana alam, 
penyakit, dan masalah ekonomi.  

Adapun mekanisme yang dilakukan BMT Surya Dana Makmur dalam mengatasi 
Pembiayaan bermasalah adalah pemantauan melalui komputer BMT surya Dana 
Makmur dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, Kunjungan 
secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat usaha nasabah, Memberikan 
tenggang waktu, melakukan Reschedulling dan restructuring, menyita jaminan.  

 

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia 

dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang 

sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan 

pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk 

mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf 

kehidupannya (Bahsan, 2007:1).  

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. 

Bahkan bagi negara maju sekalipun, uang sangat berperan dalam perkembangan 

ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, 

uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang 

tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan 

untuk keperluan lainnya. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah 

melalui kredit (Rahmat, 2011:1). 

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak disektor riil yang dapat 

menjangkau kalangan masyarakat bawah atau miskin yang tidak terjangkau oleh 

perbankan besar. Sebagai koperasi keuangan syariah, BMT juga mempunyai 

fungsi yaitu, menampung zakat, shodaqoh dan fungsi yang terpenting adalah 

simpan pinjam dan pembiayaan atau kredit (http://pengertianBMT.com). 

Fungsi BMT sebagai sarana pembiayaan atau kredit inilah yang sangat 

membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, karena 

kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pedesaan.BMT Surya Dana Makmur 

adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari 

masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 
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bentuk pembiayaan atau pinjaman. Karena BMT Surya Dana Makmur didirikan 

dengan maksud untuk mengentaskan masyarakat islam khususnya di wilayah 

Tulung dan sekitarnya dari keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam. 

(Wawancara dengan Salim selaku kabag pemasaran BMT Surya Dana Makmur 

Tulung Klaten). 

Setiap Lembaga Keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman pasti 

memiliki resiko kredit, sebagaimana yang dialami oleh BMT Surya Dana 

Makmur salah satunya adalah mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari 

debitur karena adanya suatu hal. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet 

tersebut bisa disebabkan faktor ekstern dan intern dari manajemen BMT itu 

sendiri ataupun dari pihak nasabah (debitur) yang telah mendapat pembiayaan 

tersebut (Wawancara dengan Salim selaku kabag pemasaran BMT Surya Dana 

Makmur Tulung Klaten). 

Oleh karena itu, pengelolaan kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan yang 

sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko 

kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan tentang 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur meskipun 

banyak BMT disekitar peneliti, namun dengan pertimbangan ketersediaan data 

dan sudah cukup lama BMT ini berdiri belum ada yang meneliti tentang 

penyelesaian pembiayan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur, maka dari 

uraian dan alasan diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT 

SURYA DANA MAKMUR TULUNG KLATEN”. 
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B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pembiayaan Dalam Islam 

Pengertian pembiayaan dalam Islam disebut juga dengan  al-qardh, secara 

bahasa  qardh merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai’- yaqridhu, yang 

berarti dia memutuskannya. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik 

untuk dibayar(mardani, 2012:333). Sedangkan menurut  istilah al-qardh  

mempunyai arti memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan 

tanpa ada tambahan (Al-Bugha, 2010:51).  

2. Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Islam 

a. Al-Qur’an 

⎯ ¨Β # sŒ “Ï% ©!$# ÞÚ Ìø) ãƒ ©!$# $·Êös% $YΖ|¡ym … çμ x Ïè≈ ŸÒãŠsù ÿ… ã&s! $]ù$yèôÊ r& Zοu ÏWŸ2 4 ª!$# uρ âÙÎ6 ø) tƒ 

äÝ+Áö6 tƒ uρ ÏμøŠs9 Î)uρ šχθãèy_öè? ∩⊄⊆∈∪    

 “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat 
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan 
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan”. 

 
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan dalam Islam 

Adapun rukun pinjam meminjam ada tiga (Mardani,2012:335), yaitu: 

1. Shigat  

2. Aqidain  

3. Harta yang diutangkan  

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam  Islam 

1. Tagihlah utang dengan cara yang baik 

2. Berilah tenggang waktu bagi orang yang kesulitan 

3. Diselesaikan secara damai 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana 

Makmur Tulung Klaten. 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang di dapat di 

lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian 

ini.  

2. Objek penelitian  

Penelitian dilakukan di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten sebagai 

salah satu BMT yang berkembang di Kota Klaten. 

3. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data 

kualitatif dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung memberikan 

data kepada peneliti atau diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data 

primer. Informan dalam penelitian ini adalah manajer dan staf karyawan BMT 

Surya Dana Makmur Klaten. 

4. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data terdiri dari: 

a. Wawancara 

b. Observasi 
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c. Dokumentasi 

5. Meode Analisis Data 

 Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah 

tahap analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode 

 Deskriptif adalah analisis data yang berfungsi untuk mendiskripsikan 

atau memberi gambaran tentang obyek yang di teliti melalui data sample atau 

populasi sebagaimana adanya tanpamembuat analisis ataupun kesimpulan 

yang berlaku untuk umum. 

Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang diamati (Moleong, 2004:3). 

E. PEMBAHASAN 

1. Analisis Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana 

Makmur Tulung Klaten 

Adapun faktor pembiayan bermasalah di BMT Surya dana Makmur adalah: 

a. Faktor internal BMT Surya Dana Makmur 

BMT Surya Dana Makmur kurang berhati-hati dalam menganalisis calon 

nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam surat (Al-maidah ayat : 49): 

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 
kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu” 

 
b. Faktor ekternal 

1) Itikad tidak baik dari nasabah 

Orang yang mampu membayar utang namun menunda-nundanya disebut 

sebagai pelaku kezaliman.  Rasulullah bersabda:  “Perbuatan orang kaya 
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yang menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu 

kezhaliman”(HR. al-Bukhari dan Muslim). 

2) Masalah ekonomi dan Bencana alam 

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh debitur dalam menjalankan 

usahanya. Kegagalan dalam menjalankan usahanya merupakan faktor 

penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah. 

βÎ)uρ šχ% x. ρèŒ ;οuô£ ãã îοtÏà oΨ sù 4’ n<Î) ;οuy£ ÷ tΒ     
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan (QS. Al-Baqarah:280). 
 

3) Penyakit 

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam 

Bukhari: 

“Aku adalah paling utamanya orang beriman. Barang siapa yang mati 
dan punya hutang maka wajib melunasi. Barangsiapa yang 
meninggalkan harta maka hutang itu dikenakan pada ahli warisnya”. 
 
BMT akan memberi keringanan terhadap nasabahnya yang sedang 

mengalami kesusahan. 

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana 

Makmur Tulung Klaten 

Penyelesaian pembiayaan di BMT Surya Dana Makmur: 

a. Dilakukan dengan upaya damai 

Dalam menyelesaiakan pembiayaan bermasalah BMT Surya Dana Makmur 

menempuh jalan damai, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat 188: 
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ŸŸωuρ (# þθè=ä. ù's? Ν ä3s9≡ uθøΒr& Ν ä3oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ (#θä9 ô‰è?uρ !$yγ Î/ ’ n<Î) ÏΘ$¤6 çt ø:$# (#θè=à2ù'tGÏ9 $Z)ƒ Ìsù 

ô⎯ ÏiΒ ÉΑ≡ uθøΒr& Ä¨$ ¨Ψ9 $# ÉΟ øOM}$$Î/ óΟ çFΡr& uρ tβθßϑn=÷è s? ∩⊇∇∇∪    

 
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu Mengetahui” 

b. Memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah 

Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan BMT Surya Dana Makmur ketika 

terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan perpanjangan 

waktu. 
βÎ)uρ šχ% x. ρèŒ ;οuô£ ãã îοtÏà oΨ sù 4’ n<Î) ;οuy£ ÷ tΒ 4 βr& uρ (#θè%£‰|Ás? ×ö yz óΟ à6 ©9 ( βÎ) óΟ çFΖä. 

šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇⊃∪    

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui” 

c. Bertindak tegas terhadap nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya. 

Dalam hal ini, apabila pihak BMT Surya Dana Makmur telah melakukan 

upaya-upaya diatas dan ternyata tidak ada itikad yang baik dari nasabah 

maka pihak BMT Surya Dana Makmur harus bersikap tegas. Karena sebagai 

umat islam kita tidak boleh membiarkan kedzoliman. Sebagai mana sabda 

Rasulullah SAW yang berarti: 

“menahan ( menunda-nunda pembayaran hutang) orang yang mampu itu 
adalah kedholiman (HR. Tirmidzi). 
 
Sikap tegas ini diwujudkan pihak BMT Surya Dana Makmur dengan menyita 

jaminan yang sudah disepakati di awal. 

d. Mensedekahkan 
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Dalam islam jika pembiayaan bermasalah disebakan karena keadaan diluar 

kemampuan nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayar hutangnya 

meskipun nasabah telah berusaha untuk membayar maka islam 

menganjurkan kepada pemberi hutang disini pihak BMT Surya Dana 

Makmur untuk mensedekahkannya. Karena dalam BMT 

 Surya Dana Makmur sudah ada dana cadangan untuk hal ini.  

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah : 280: 

βÎ)uρšχ% x.ρèŒ ;οuô£ ããîοtÏà oΨ sù4’ n<Î);οu y£ ÷ tΒ4βr& uρ(#θè%£‰ |Ás?×ö yzóΟ à6 ©9 ( 

βÎ)óΟ çFΖä. šχθßϑn=÷ès? 

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. 

Hal ini juga sering di lakukan BMT Surya Dana Makmur ketika nasabah 

meminjam dalam batas normal dan tidak bisa mengembalikan pinjaman 

dikarenakan faktor yang tidak memungkinkan nasabah untuk mengembalikan 

pinjaman. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah 

di BMT Surya Dana Makmur adalah: faktor intern dari BMT dalam 

menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, 

adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola 

usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, 

adanya penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja. 

2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur 

adalah: pihak BMT selalu melakukan pemantauan melalui komputer 

BMT surya Dana Makmur dan selalu memberi peringatan melalui sms 

maupun telepon, Kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah 

ataupun tempat usaha nasabah, Memberikan tenggang waktu, 

melakukan Reschedulling dan restructuring, menyita jaminan. 

B. Saran-saran 

1. Untuk pihak BMT Surya Dana Makmur 

Sebaiknya pihak BMT dalam menganalisis calon nasabah harus dilakukan 

secermat mungkin, dan pihak BMT Surya Dana Makmur juga harus tegas 

terhadap nasabah sehingga bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah. 

2. Untuk nasabah 
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Agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah diwaktu yang akan datang 

hendaknya nasabah sebelum melakukan pinjaman kepada BMT Surya Dana 

Makmur memperkirakan terlebih dahulu jumlah modal yang dibutuhkan 

dengan barang yang menjadi jaminan. 
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