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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perekonomian jahiliyah telah menimbulkan berbagai masalah dan 

kesulitan sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif ketika itu 

mulai mencari-cari cara yang lebih mudah dalam melaksanakan tukar 

menukar barang. Dewasa ini, Sejalan dengan perkembangan dalam 

perniagaan dan penggunaan pembiayaan sebagai salah satu media 

transaksi, terlihat pula perkembangan yang sama pesatnya di dalam bisnis 

lembaga pembiayaan. Lambat laun di antara pedagang ada yang mulai 

mengkhususkan diri berniaga dengan prinsip islami melayani keperluan 

modal (Veithzal, 2008: 1). 

Kebutuhan sebagai penyebab utama timbulnya aktivitas ekonomi 

tidak akan lepas dari ketersediaan sumber daya (resources) itu sendiri. 

Artinya, ketika sumberdaya melimpah maka kebutuhan akan sangat 

mudah untuk dipenuhi sehingga kebahagiaan sebagai tujuan akhir 

ekonomi akan selalu tercapai. Permasalahan mendasar ketika berbicara 

kebutuhan bahwa kebutuhan manusia senantiasa beriringan dengan 

kondisi dan realitas kehidupan. Hal ini menjadikan kebutuhan manusia 

senantiasa berkembang. Sementara disisi lain sumber daya yang 

merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan ketersediaanya sangat 

terbatas (Sumar’in, 2012: 3). 
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Sumar’in dalam bukunya menjelaskan (2012: 4) lembaga keuangan 

merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang 

melayani pemakai jasa keuangan. Kegiatan utama dari lembaga keuangan 

adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Indonesia sebagai negara 

berpenduduk mayoritas muslim telah lama mendambakan lembaga 

keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak hanya sebatas 

finansialnya saja namun juga tuntutan moralitasnya. 

Rifqi Muhammad dalam buku akuntansi keuangan syariah (2008: 

35) menjelaskan Baitul Mal wa Tamwil (selanjutnya disebut BMT) hadir 

sebagai lembaga keuangan non bank yang hanya menghimpun dana dari 

anggota juga dapat menyalurkan dananya untuk tujuan modal kerja dan 

konsumsi. Keberadaan BMT yang telah dikenal  masyarakat sebagai 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebenarnya merupakan konsep Industri 

Perbankan Syari’ah yang menekankan adanya konsentrasi usaha 

perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga 

mengelola unit sosial yang memiliki fungsi intermediary unit antara pihak 

yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Salah satu prinsip 

pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah adalah prinsip jual 

beli dengan model murabahah, salam, istisna’. 

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat 

dengan falsafah yang sama dengan koperasi, yaitu dari anggota oleh 

anggota untuk anggota maka berdasarkan UU RI No 25 tahun 1992 BMT 

berhak menggunakan badan hukum koperasi dengan teknis operasional 
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Syariah (Bukhori, 2012: 4). Berangakt dari kebijakan pengelolaan BMT 

yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal 

penghimpunan dana dan pendayagunaanya tersebut maka bentuk idealnya 

BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada 

tahun 2004 disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah melalu keputusan 

Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. 

Jika mencermati penggunaaan transaksi murabahah pada sektor 

perbankan syariah, Rifki Muhammad (2008: 138) menerangkan dalam 

bukunya, menurut laporan perkembangan syariah 2006 (Bank Indonesia) 

terlihat bahwa transaksi murabahah merupakan transaksi paling 

mendominasi dengan besar pangsa pasar 62,3% pada tahun 2005 dan 

61,7% pada tahun 2006. Hal ini terjadi karena sebagian besar pembiayaan 

yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor 

konsumtif. Sehingga produk-produk pembiayaan konsumtif seperti 

pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan 

kebutuhan rumah tangga lainya dapat dipenuhi denga akad pembiayaan 

murabahah. 

Pembiayaan model ini bisa dilakukan meskipun mungkin si 

nasabah tidak memiliki dana. Menurut Rifqi Muhammad (2008: 137), 

Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, 

yaitu jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak 
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pembeli barang. Terkadang proses realisasi pembiayaan ini tidak semulus 

yang dibayangkan. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko 

pembiayaan bermasalah pada diri debitur, karena tidak semua nasabah 

memiliki karakter yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal 

demikian itu didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan 

kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur 

utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi 

hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan yang 

kemudian diperinci atas: pembiayaan lancar (Pass), perhatian khusus 

(SpesialMention), kurang lancar (Substandard), diragukan (Doubtful) dan 

macet (Loss) (Veithzal, 2008: 33). 

Sutojo (1997: 26-27) menjelaskan risiko dalam model pembiayaan 

murabahah ini terkait dengan barang, nasabah dan pembayaran. Secara 

umum menurut Siswanto Sutojo pembiayaan bermasalah muncul karena 

tiga sebab, pertama faktor intern bank kreditur diantaranya analisis 

kelayakan permintaan pembiayaan yang kurang profesional, sistem 

pengawasan, administrasi kredit yang lemah, campur tangan pemegang 

saham yang berlebihan dalam pemberian pembiayaan. Kedua adalah 

kesehatan debitur yang tidak baik/meninggal, etika tidak baik debitur dan 

kurangnya pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang 

dijalankan. Ketiga, faktor extern diantaranya bencana alam, peraturan 
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pemerintah dan perkembangan ekonomi bisnis yang kurang 

menguntungkan. 

Perlu kiranya ada solusi pada nasabah yang mengalami kondisi 

pembiayaan murabahah yang bermasalah (perhatian khusus, kurang 

lancar, diragukan dan macet). Maka BMT sebagai konsep industri 

perbankan syari’ah dituntut untuk mampu melakukan restrukturisasi pada 

pembiayaan seperti ini dengan melakukan solusi kepada nasabah debitur 

(anggota), sehingga masing-masing pihak tidak saling merugikan dan 

terjadi wanprestasi serta tidak melanggar hukum Islam. 

BMT Arafah yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan 

syariah, berkantor di jalan Lurik No. 17 Ngruki Cemani Solo telah 

menawarkan pembiayaan berupa penyediaan barang-barang kebutuhan 

nasabah dengan pembiayaan akad murabahah. Keberadaan BMT Arafah  

yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah kiranya telah 

memberikan kontribusi pengembangan ekonomi masyarakat disekitarnya 

melalui pembiayaan dengan akad murabahah, dan telah menangani kasus-

kasus ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dalam realisasi 

pemenuhan hutangnya yaitu pada kondisi kolektabilitas kurang lancar, 

tidak lancar dan macet. Untuk lebih lanjut penulis ingin mengetahui 

praktek penanganan dan solusi pada pembiayaan murabahah yang 

bermasalah di BMT Arafah. 
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B. Penegasan Istilah 

Terlebih dahulu penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah yang 

Bermasalah di BMT Arafah Solo”, guna menghindari kesalahan dalam 

pemahaman skripsi ini. Diantaranya yaitu: 

1. Tinjauan 

Tinjauan merupakan hasil dari meninjau; pandangan; 

pendapat  sesudah menyelidiki; mempelajari; dsb (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 1198) 

2. Hukum Islam 

Hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi yang di 

anggap  mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau 

otoritas, atau undang-undang, peraturan serta untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 

410). Hukum adalah kitab Allah atau sabda nabi Muhammad yang 

berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf, baik yang 

mengandung perkataan, perintah, anjuran, larangan atau 

memperbolehkan bagi suatu hukum (Syaifullah, 2005: 37). Sedangkan 

hukum Islam berarti ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan 

berdasarkan al-Qur’an, Hadits dan hukum Syara’ (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 411). 

Sumber hukum islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu 

Al Qur’an dan Hadits (sebagai dua sumber utama), serta ar-ra’yu atau 
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akal pikiran manusia yang terhimpun dalam ijtihad (Barlinti, 2005: 

38). Penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum islam ijtihad, 

dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 

digunakan untuk landasan teori. Rifqi Muhammad (2008: 26) 

menjelaskan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali, 

merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk 

fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah. Oleh karena itu penulis menggunakan fatwa DSN-

MUI sebagai Hukum Islam. 

3. Solusi 

Berati penyelesaian, pemecahan (masalah dsb), jalan keluar 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 1082). Dalam hal ini yang 

dimaksud penulis adalah penyelesaian pada pembiayaan murabahah 

yang bermasalah di BMT Arafah Solo. 

4. Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah 

Menurut Veithzal (2008: 145) pembiayaan murabahah adalah 

akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis 

barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga 

keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan mejualnya 

kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang 

disepakati. Dalam dunia perbankan diartikan sebagai suatu perjanjian 

pembiayaan di manan bank membiayai pembelian barang yang 
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diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan 

(Sumitro, 1997: 93). 

Maksud penulis dari pembiayaan murabahah disini adalah 

proses pembiayaan akad jual beli yang dilakukan antara lembaga 

keuangan dengan nasabah untuk pengadaan suatu barang dengan 

harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati dan sistem 

pembayaranya ditangguhkan. Sehingga pembiayaan murabahah yang 

bermasalah dalam hal ini adalah Ketitaklancaran nasabah dalam 

proses realisasi pemenuhan kewajibanya untuk pembayaran yang 

ditangguhkan. 

5. BMT Arafah Solo 

BMT adalah gabungan dari baitul maal dan baitut tamwil. 

Baitul maal adalah lembaga keuangan yang menerima titipan dana 

zakat, infaq dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai 

dengan peraturan dan amanahnya. Baitut tamwil adalah lembaga 

keuangan yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan pengusaha dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya. 

BMT Arafah merupakan lembaga keuangan mikro yang 

didirikan pada pertengahan Desember 2006, yang berlokasi di  Jl. 

Semenromo Gg. Mawar No.09 Ngruki Cemani Solo. Sesuai namanya, 

BMT Arafah bergerak dalam bidang Jasa Keuangan Syariah.  
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah di 

BMT Arafah? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap solusi pembiayaan 

murabahah yang bermasalah di BMT Arafah? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan: 

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan praktek solusi pembiayaan 

murabahah yang bermasalah di BMT Arafah dan mengetahui akad-

akad yang digunakannya. 

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jenis akad yang 

digunakan solusi dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah di 

BMT Arafah Solo. 

Kegunaan: 

1. Teoritis 

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara 

teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang ekonomi 

syariah terkhusus dalam kajian akad yang digunakan solusi 

pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sehingga diharapkan 
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nantinya mampu mengembangakan khazanah keilmuan dibidangnya 

dan bahan penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi 

bagi BMT, khususnya BMT Arafah sebagai bahan pertimbangan 

menentukan akad-akad yang digunakan dalam mengambil kebijakan 

solusi bagi nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah 

bermasalah untuk memenuhi kewajibannya. Serta diharapkan 

penelitian ini mampu menjadi acuan bagi lembaga keuangan yang 

lainnya, sehingga dalam menangani pembiayaan murabahah yang 

bermasalah mampu memberikan solusi yang akad-akadnya sesuai 

dengan hukum Islam. 

 

E. Kajian Pustaka 

Penulis akan menguraikan singkat hasil-hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya tentang masalah yang berkaitan dengan masalah 

pembahasan ini, sehingga diketahui posisi dan kontribusi peneliti. 

Diantaranya:  

1. Kina, Amilis (UIN Malang: 2008) dengan Judul Mekanisme 

Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Syari'ah 

Pare. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor 

penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yaitu 1) Analisa 

pembiayaan yang kurang tepat, 2) Kurang atau tidak adanya kejujuran 
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dari nasabah, 3) Nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan 

usahanya, 4) Usaha nasabah mengalami bangkrut total, 5) Karakter 

dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan 

murabahah bermasalah yaitu dengan cara 1) mengidentifikasi karakter 

dari nasabah itu sendiri dan 2) melakukan pendekatan pada nasabah 

kemudian 3) memberikan solusi untuk usaha dengan contoh pihak 

BMT mekanisme dalam  pelaksanaan akad. 

2. Syarifudin, Amin (UMS: 2012) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif 

(Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyaratkat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. 

Meneliti perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi 

Produktif pada Unit Pengelola Kecamatan PNPM membantu 

memasarkan produk nasabahnya dan menyimpulkan bahwa, akad 

perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam 

pengajuanya digunakan untuk pembiayaan kredit tetapi pada 

prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan penggunaan yaitu 

banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk pembiayaan 

usahanya. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap pemberian 

dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai 

dengan akad perjanjian dalam hukum Islam, dengan adanya sifat 

gharar, fasid, serta adanya riba, tetapi tambahan yang dibebankan 

kepada nasabah masih dalam batasan yang wajar. 
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3. Daryadi (UMS: 2011) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah Bmt Amanah Mandiri Di Wonogiri. Kesimpulannya bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah pada kejadian 

kredit macet di BMT Amanah Mandiri adalah faktor itikad, peran 

BMT, administrasi nasabah dan peraturan pemerintah tidak  

berpengeruh signifikan terhadap kredit macet pada BMT Amanah 

Mandiri. Bahwa perencanaan dan musibah berpengaruh signifikan 

terhadap pembiayaan macet. Perencanaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pembiayaan macet, pengaruh negatif menunjukkan 

bahwa semakin baik perencanaan yang dilakukan BMT dan nasabah 

akan semakin mengurangi pembiayaan macet. Sedangkan musibah 

berpengaruh positif terhadap pembiayaan macet, pengaruh positif 

menunjukkan bahwa musibah yang diderita nasabah dapat 

meningkatkan pembiayaan macet, karena dengan musibah yang 

diterima akan membebani operasional usaha nasabah, sehingga jika 

musibah tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi akan 

berdampak pada peningkatan pembiayaan macet. 

4. Penelitin yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi La Riba yang 

berjudul Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Di 

Yogyakarta (Dari teori ke Terapan) oleh Azmi Nur Siwi Kusmiyati, 

tahun 2007. Menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan murabahah 

pada BMT digunakan untuk membeli barang konsumsi maupun barang 
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dagangan. Pelaksanaan akad pada BMT pada umunya sudah 

memenuhi prinsip syari’ah, namun hal yang dinilai belum memenuhi 

prinsip syari’ah yaitu penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan 

tambah modal yang seharusnya menggunakan akad bagi hasil. 

Penulis menimbang adanya perbedaan Objek dan tempat penelitian 

yang akan dikaji dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 

a. Melakukan kajian terhadap solusi pembiayaan murabahah yang 

bermasalah. 

b. Melakukan peninjauan Hukum Islam terhadap akad-akad yang 

digunakan dalam solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah 

oleh BMT Arafah Solo. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan tipe penelitian 

Dari segi lokasi yang akan dilakukan penelitian, maka penelitian 

ini berupa penelitian lapangan. Berdasarkan jenis dan tujuanya, penelitian 

ini merupakan penelitaian deskriptif-kualitaif. Deskriptif bertujuan 

memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu (Sukandarrumidi, 

2008: 35). Penulis akan mencari kemungkinan-kemungkinan akad yang 

dilakukan BMT Arafah Sukoharjo dalam solusi pembiayaan murabahah 

yang bermasalah, kemudian menggambarkan praktek akad yang 

dilakukan. Kualitatif yaitu suatu metode interpretative, karena data hasil 

penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang 
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ditemukan di lapangan (Sukandarrumidi, 2008: 72). Sedangkan jenis data 

kualitatif berupa kategori-kategori bukan angka-angka (Saifuddin, 2010: 

91). 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Menurut Sukandarrumidi (2008: 35) yaitu melakukan 

pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematik fenomena 

yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat 

kegiatan BMT Arafah. 

b. Wawancara/Interview 

Sukandaarrumidi menjelaskan (2008: 45) wawancara adalah 

suatu proses Tanya jawab secara lisan antara interviewer/orang yang 

menginterviw dengan interviewee/orang yang diinterview. Proses ini 

dilakukan dengan cara kontak langsung dimana penulis akan 

berhadapan dengan pihak-pihak yang terkait seperti manajer BMT, 

kepala bagian administrasi pembiayaan dan pemasaran ataupun dengan 

cara tidak langsung yaitu melalui email, telepon dan handpone. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan 

subjek penelitian. 

c. Studi Dokumentasi 

Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh 

langsung dari tempat penelitian, meliputi formulir pengajuan 

pembiayaan, surat-surat akad, laporan kegiatan, foto-foto, film 
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documenter dan mengambil data dari referensi buku-buku, peraturan-

peraturan yang relevan dengan penelitain (Riduwan, 2010: 77) 

Penulis akan mendiskripsikan hasil observasi dan wawancara 

dalam bentuk data yang kemudian didokumentasikan. Dari 

dokumentasi itu akan dikaji dan diolah menjadi bahan analisis 

penelitian. 

3. Sumber Data 

Untuk mempermudah menghadapkan permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari (Anwar, 

2010: 91): 

a. Data primer: data tangan pertama: data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Berupa observasi dan wawancara (interview). 

b. Data Sekunder: data tangan kedua: data yang yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitian. Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, 

artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis. 

4. Analisis 

Data akan diolah secara deskriptif kemudian mengambil 

kesimpulan dengan metode induksi, yaitu metode berfikir yang menarik 

suatu kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual/setempat.  
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Penulis akan mengemukakan pernyataan-pernyataan dari hasil 

kajian data-data yang telah didapatkan dari lapangan, dokumentasi, dan 

buku-buku guna menyusun suatu argumentasi  kemudian diakhiri dengan 

penyimpulan umum (Sukandarrumidi, 2008: 18). 

 

G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan uraian yang sistematis, yang 

diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman 

terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penelitian ini 

nantinya adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka,  sistematika penelitian dan daftar pustaka sementara. 

BAB II Kajian teoritis yang menjelaskan tentang akad pembiayaan 

murabahah dan pembiayaan bermasalah meliputi pengertian, landasan 

hukum murabahah, aspek-aspek yang berkenaan dengan murabahah dan 

penyelesaian pembiayaan murabahah.  

BAB III Praktek solusi pada pembiayaan murabahah yang 

bermasalah di BMT Arafah Solo yang membahas profil BMT, 

permasalahan pembiayaan murabahah di BMT dan solusi pembiayaan 

murabahah yang bermasalah di BMT. 
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BAB IV menjelaskan bagaimana praktek solusi pembiayaan 

murabahah bermasalah di BMT Arafah dan analisis tinjauan hukum Islam 

(fatwa Dewan Syariah Nasional) terhadap solusi tersebut. 

BAB V dalam bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi dan kata 

penutup. 


