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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) apa saja faktor 
yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali, (2) Strategi apa saja yang digunakan oleh pihak BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan (3) upaya 
apa saja yang telah diterapkan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam 
menanggulangi pembiayaan bermasalah. Sehingga tujuan dari penelitian ini 
adalah (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali, (2) untuk mengetahui 
strategi yang dilakukan pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dan (3) mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menanggulangi 
pembaiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi. Untuk mencapai tujuan itu 
maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu Penelitian Lapangan (field 
research) dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 
wawancara, angket, dan dokumentasi. Data yang menjadi sumber primer adalah 
berasal dari BMT Syariah Sejahtera Boyolali dan nasabah pembiayaan di BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode deskriptif evaluatif. 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan 
bermasalah adalah (1) kondisi usaha nasabah yang lagi turun, (2) banyak 
berhutang ditempat lain, (3) adanya i’tikad kurang baik, (4) adanya keterlambatan 
kolega bisinis dalam mentransfer uang, (5) kurang cakap dalam mengelola 
usahanya, (6) kebijakan pemerintah, (7) bencana alam, (8) penundaan 
pembayaran, (9) kurang teliti dalam memberikan pembiayaan (10) tidak meliti 
berkas secara maksimal dan tidak mensurvey, (11) terlalu mudah memberikan 
pembiayaan, (12) kurangnya komunikasi dengan nasabah. Adapun strategi 
penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah (1) strategi administratif, (2) strategi 
Rescheduling, (3) strategi penyitaan/eksekusi jaminan, dan (4) strategi penghapus 
bukuan/write off. 
Kemudian upaya penanggulangan supaya tidak terjadi lagi pembiayaan 
bermasalah adalah (1) melaksanakan SOP dengan benar dan melakukan survey 
dengan memaksimalkan 5C, (2) melakukan pemisahan tugas yang memadai, (3) 
membuat rekening tabungan bagi nasabah pembiayaan, (4) melihat prospek 
kedepan usaha nasabah, (5) menerapkan prinsip kehati-hatian, (6) menolak 
pengajuan pembiayaan bagi nasabah yang sudah diblacklist, (7) meningkatkan 
mutu pelayanan, (8) meningkatkan skill karyawan, (9) meningkatkan pengawasan 
internal. 
 
 
Kata Kunci: nasabah, pembiayaan bermasalah, strategi, BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali. 

 

 

 
 



Pendahuluan 
BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya 

bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari 
pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam 
mengoperasikannya berprinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di 
Indonesia tergolong relative baru. Pada tahap pertama berdiri bank Islam. Pada 
tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank yang mengadopsi 
prinsip bagi hasil yaitu BMT. 

Baitul Maal wat Tamwil diartikan sebagai suatu badan atau instansi 
keuangan yang memadukan fungsi Baituk Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal 
mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; 
zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan 
dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat 
kecil dengan berlandaskan syariah. 

BMT mempunyai dua fungsi, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan 
dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada 
debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. 
Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan 
atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah 
jangka waktu tertentu. 

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah 
masalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam 
mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Bagi dunia 
perekonomian dan pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan 
sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. 

Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta 
terjangkaunya kredit perbankan dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat 
yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Sesuai dengan sifat 
kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang 
mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-
surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa menunggu, serta 
jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. 

Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak 
penduduk yang tinggal dipedesaan dan menjadi pedagang kecil, keberadaan BMT 
terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para 
pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal 
menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga 
dengan para pedagang kecil yang kebanyakan tinggal didesa dan tergolong 
ekonomi lemah. 

Salah satu dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Syariah Sejahtera 
Boyolali. BMT ini didirikan pada tanggal 12 Agustus 2006 oleh 27 orang pendiri 
berdasarkan berita acara pendirian BMT Syariah Sejahtera Boyolali. BMT ini juga 
telah mempunyai ijin operasional sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

 
 



(KJKS) berdasarkan akta pendirian 26 Maret 2007 N0. 5 yang dibuat dihadapan H 
Imawan Darori, SH, MM notaris di Boyolali. Akta pendirian telah disahkan oleh 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. 805/BH/XIV.5/V/2007 tertanggal 31 Mei 2007. 

BMT Syariah Sejahtera Boyolali ini terhitung sejak tahun 2008 sampai 2013 
sudah ada 524 nasabah yang telah diterima pengajuan pembiayaannya, mulai dari 
murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardulhasan. Dari 524 nasabah 
tersebut ada 97 nasabah yang melakukan wanprestasi/cidera hukum. Dengan 
adanya kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah di BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 
judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali”. 
Tujuan 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor-
faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali; (2) Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pihak 
BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah; 
(3) Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi. 
Landasan Teori 
Pengertian BMT 

BMT  singkatan dari Baitul māl wattamwil. BMT terdiri dari dua istilah 
yaitu  baitul māl  dan baitut tamwil.  Apabila diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Baitul māl lebih mengarah 
pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti 
zakat, infaq, dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan 
amanahnya. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran 
dana komersial. 
Produk-Produk BMT 

Pada umumnya produk-produk pembiayaan pada BMT adalah 1. Sistem 
Jual Beli (Ba’i Bitsaman Ajil, Murobahah, Ba’i As-Salam, Jual beli Istisna’, 
Ijaroh); 2. Sistem Bagi Hasil (Musyarokah, Mudharabah); 3. Sistem Jasa (Qord, 
Al-Wakalah, Al-Hawalah, Rahn, Kafalah) 
Pengertian Strategi Penyelesaian. 

Dalam kegiatan ekonomi strategi adalah rencana yang disatukan  
menyeluruh dan terpadu mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan 
tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 
perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.  

Tujuan utama strategi adalah untuk membimbing keputusan manajemen 
dalam rangka membentuk dan mempertahankan keunggulan kompetitif  
perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai sukses. Dalam 
perusahaan, strategi dapat dijadikan sebagi kunci atau patokan kesuksesan sebuah 
perusahaan.  
Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

 
 



kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
dengan imbalan atau  bagi hasil. 
Jenis-jenis Pembiayaan. 
1. Pembiayaan menurut tujuan (Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan investasi) 
2. Pembiayaan menurut jangka waktu (Pembiayaan jangka waktu pendek, 

Pembiayaan jangka waktu menengah, Pembiayaan jangka waktu panjang) 
Prinsip-prinsip Penilaian Pembiayaan. 
1. Character, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. 
2. Capacity, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan 

mengembalikan pinjaman yang di ambil. 
3. Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan pinjaman. 
4. Collateral, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam 

kepada BMT. 
5. Condition of economic, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau 

tidak. 
Kriteria Pembiayaan Bermasalah. 

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, 
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kategori 
pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan 
dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank syariah wajib untuk 
menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai 
secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan 
dikenakan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pasal 56 Undang-Undang 
Perbankan Syariah. 
Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. 

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya 
untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 
13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 
tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka 
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 
48/2005 point tentang rescheduling penjadwalan kembali dapat dilakukan 
dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran 
(penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. 

2. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh 
persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang 
harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: 
a. Perubahan jadwal pembayaran. 
b. Perubahan jumlah angsuran. 
c. Perubahan jangka waktu. 
d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah. 
e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudhadarah atau 

musyarakah. 

 
 



3. Pemberian potongan. 
Mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang 
reconditioning, pihak bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila 
terdapat: 
a. Perubahan kepemilikan usaha. 
b. Perubahan jaminan, apakah dalam bentuk, harga, maupun status. Hal ini 

akan mempengaruhi collateral coverage pembiayaan. 
c. Perubahan pengurus. 
d. Perubahan nama dan status perusahaan. 
Keempat hal diatas akan menyebabkan perubahan penanggungjawaban 
pembiayaan dan perubahan status yuridis perubahan yang mungkin tidak 
tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula. 

4. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan 
yang antara lain meliputi: 
a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. 
b. Konversi akad pembiayaan. 
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu 

menengah. 
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 

perubahan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau 
reconditioning. 

5. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan 
Eksekusi jaminan disesuaikan  dengan lembaga jaminan yang membebani 
benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan 
hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi 
agunan diatur pada Pasal 1178 BW,  pada jaminan hak tanggungan 
berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996. 
Di Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 40, Bank Syariah dan 
UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun 
di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 
agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik 
agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan 
selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.  

Pembahasan 
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Syariah Sejahtera 

Boyolali (selanjutnya disebut dengan BMT Syariah Sejahtera Boyolali) yang 
berkedudukan di Boyolali didirikan pada tanggal 12 Agustus 2006 oleh 27 orang 
pendiri berdasarkan berita acara pendirian BMT Syariah Sejahtera. Selanjutnya 
ijin operasional sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan 
akta pendirian 26 Maret 2007 No. 5 yang dibuat dihadapan H. Imawan Darosi, 
SH, MM notaries di Boyolali. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan 
No. 805/BH/XIV.5/V/2005 tertanggal 31 Mei 2007. 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kegiatan usaha, maka KJKS 
BMT Syariah Sejahtera Boyolali telah memproses perijinan dan mendapatkan 
keterangan legalitas dari pemerintah setempat antara lain sebagai berikut: 

 
 



1. Berita acara pendirian. 
2. Akta pendirian koperasi. 
3. Badan hukum No. 805/BH/XIV.5/V/2007. 
4. Tanda daftar perusahaan (DTP) Koperasi No. 113326500359. 
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No.5327/11.32/PK/VII/2009. 
6. Ijin Tempat Usaha/ HO No. 503/561/31/2009. 
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.765.438.0-527.000. 
8. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503/291/31/2009. 

Produk-Produk KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali. 
1. Produk Penghimpunan Dana terdiri dari: 

a.   Simpanan Modal: 1. Simpanan Pokok Khusus (SPK); 2.Simpanan Pokok 
(SP); 3. Simpanan Wajib (SW). 

b.   Simpanan Mudhorabah: 1. Simpanan Umum Produkif (Si-Pro); 2. 
Simpanan Persiapan (SIAP); 3. Investasi Berjangka (Inves Angka); 4. 
Investasi Berkah (Inves Berkah); 5. Investasi Peduli (Inves Peduli). 

c.   Simpanan Wadi’ah (Amanah). 
d.   Arisan Ta’awun Syariah (ARTA Syar’i). 
e.   Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). 

2. Pembiayaan  
a.   Kerjasama Usaha (Musyarakah) 
b.   Modal kerja usaha (Mudharabah) 
c.   Jual beli (Murabahah) 
d.   Sewa menyewa (Ijarah) 
e.   Pinjaman Kebajikan (Qardulhasan) 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT 
Syari’ah Sejahtera Boyolali. 

Faktor dari Nasabah Pembiayaan 
a. Kondisi nasabah pembiayaan yang usahanya lagi turun. 
b. Banyaknya berhutang ditempat lain.  
c. Adanya keterlambatan kolega bisnis untuk membayarkan barang yang dibeli 

melalui bank. 
d. Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayarannya padahal dia dalam 

keadaan mampu. 
e. Adanya I’tikad yang kurang baik dari nasabah. 
f. Nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya.  
g. Kebijakan dari pemerintah. 
h. Adanya kejadian bencana alam. 

Faktor dari KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali 
a. Kurang teliti dalam memberikan pembiayaan. 
b. Tidak meneliti berkas secara maksimal dan mensurvey secara baik 

dikarenakan pemohon sudah pernah mengambil pembiayaan di KJKS BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali. 

c. Terlalu mudahnya dalam persyaratan pengajuan pembiayaan. 
d. Kuranganya komunikasi dengan nasabah. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan 
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan melakukan 

 
 



wanprestasi tidak hanya dilakukan oleh pihak nasabah saja tetapi ada juga 
yang dari BMT sendiri serta ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. 
Hal itu bisa terjadi karena manusia tidaklah selamanya benar, pasti akan 
adanya masa dimana melakukan kesalahan. Faktor tersebut tidak bisa 
dihilangkan begitu saja, untuk mengantisipasinya semua pihak harus 
memahami satu sama lain.  

Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT 
Syari’ah Sejahtera Boyolali. 

1. Strategi Administrative (30 hari sampai dengan 90 hari) 
a. Peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali. 
b. Pemanggilan dan mendiskusikan kepada nasabah terkait dengan 

pembiayaan bermasalah. 
c. Mendatangi rumah nasabah tersebut.  

Pada penerapan strategi administrative ini pihak KJKS BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali tidak sesuai dengan kenyataan dalam 
penerapannya terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami 
penunggakan, hal ini terbukti dari 10 nasabah yang penulis jadikan 
responden terdapat 7 nasabah yang mengalami penunggakan dari 3 bulan 
sampai dengan 9 bulan mereka mengaku bahwa pihak KJKS BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali baru menerapkan strategi ini. 

2. Strategi Rescheduling (90 hari sampai dengan 180 hari) 
Strategi ini diterapkan pada nasabah yang dikatakan kurang lancar 

yakni terhitung sejak tiga bulan sampai enam bulan tidak mengangsur 
maka pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali melakukan 
rescheduling. Rescheduling yaitu upaya dari pihak KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali  untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya 
kepada nasabah. Cara ini dilakukan kepada nasabah (berdasarkan hasil 
penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak 
mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali 
angsuran pokok maupun bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal 
perjanjian. 

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan (rescheduling) didasarkan 
pada hasil penilaian kembali terhadap nasabah menyangkut segala aspek 
yang tertera dalam 5C. Fasilitas reseduling ini hanya diberikan 
maksimum 2 kali pada nasabah yang mengalami penunggakan dan 
setelehnya harus diusahakan pelunasannya. KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali tidak memberikan fasilitas kompensasi/potongan tunggakan bagi 
hasil menjadi pokok pinjaman baru terhadap debitur yang mengalami 
hambatan menunggak/macet. 

Dari sepuluh nasabah yang penulis jadikan responden terdapat tiga 
nasabah yang sudah di  rescheduling. Dari ketiga nasabah itu hanya ada 
satu nasabah yang sesuai penerapannya dalam kolektabilitas KJKS BMT 
Syari’ah Sejahtera Boyolali sedangkan yang dua nasabah mereka 
mengaku sudah lebih dari enam bulan menunggak tetapi pihak BMT 
belum juga mengambil sikap. Dalam penerapannya pihak BMT 
memberikan jangka waktu, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. 

 
 



Dari penerapan rescheduling diatas sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI No. 48/2005 point tentang rescheduling penjadwalan kembali 
dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal 
pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran. Hal ini 
dilakukan apabila terjadi ketidak cocokan jadwal angsuran yang dibuat 
account officer dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya 
adalah dengan mengevaluasi dan menganilisis kembali seluruh 
kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang 
baru. BMT tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk 
perijinan yang ada. 

Walaupun dalam penerapannya sudah sesuai dengan apa yang 
sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Sejahtera akan tetapi pihak BMT 
belum konsisten untuk penerapannya, hal ini bisa dilihat masih adanya 
nasabah yang sudah lebih dari enam bulan tetapi belum ada tindakan dari 
BMT. Pihak BMT harus tegas dalam hal ini. 

3. Strategi Penyitaan/Eksekusi Jaminan (180 hari sampai dengan 270 hari) 
Setelah dua kali di rescheduling tidak ada perubahan, nasabah 

mendatangi KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali untuk meminta pihak 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali membantu menjualkan 
agunan/jaminan yang ada tidak melalui pelelangan hal ini didasarkan atas 
asas kekeluargaan. Pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali tidak 
mengambil secara paksa barang agunan/jaminan. Akan tetapi pihak 
nasabah sendiri yang secara sukarela meminta untuk dijualkan. 

Penerapan strategi ini belum tepat, hal ini terbukti dari sepuluh 
nasabah yang penulis jadikan responden terdapat dua nasabah yang 
mengalami penunggakan yang masuk dalam katergoti ini belum juga 
diterapkan strategi ini. Mereka mengaku baru di jadwal ulang oleh BMT 
belum sampai adanya penyitaan jaminan. 

4. Strategi Penghapus Bukuan/Write Off (lebih dari 270 hari) 
Bagi nasabah yang sudah masuk ke dalam kriteria macet maka 

pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali akan melakukan 
penghapusbukuan dengan cara menjual agunan/jaminan apabila tidak 
mencukupi untuk melunasi pembayarannya maka KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali akan memberikakan pinjaman qardulhasan dimana 
nasabah hanya diberatkan membayar sebesar pokok pembiayaan yang 
masih tersisa tanpa adanya tambahan bagi hasil dan KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali  juga bekerjasama dengan lembaga pemerintah/hukum 
yang membidangi hal tersebut untuk mengatasi pembiayaan yang macet 
tersebut. 

Hal ini KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali  sudah menerapkan 
Qard yang telah sesuai dalam Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001:  

a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang memerlukan.  

b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.  

c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.  

 
 



d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu.  

e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) 
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam 
akad.  

f. Nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:  

1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau  
2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.  

Pencegahan Terhadap Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah 
Sejahtera Boyolali. 
1. Melaksanakan  SOP dengan benar. 
2. Memaksimalkan 5C (character/penilaian terhadap kepribadian, 

capital/modal, capacity/kemampuan, condition of economy/kondisi ekonomi, 
collateral/agunan). 

3. Melakukan pemisahan tugas yang memadai. 
4. Anggota diharapkan membuat rekening di KJKS BMT Syariah Sejahtera 

Boyolali dan menabung secara intensif/rutin. 
5. Melihat prospek usaha kedepannya. 
6. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. 
7. Tidak memberian pembiayaan kembali. 
8. Meningkatkan mutu pelayanan. 
9. Memberikan peningkatan skill karyawan dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan mengenai perbankan. 
10. Meningkatkan pengawasan internal. 

Berdasarkan upaya pencegahan dari pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali diatas dalam pelaksanaannya belum efektif hal ini terbukti semakin 
banyaknya jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dari tahun ke tahun 
seperti yang penulis dapatkan dari pihak BMT sendiri. Dari hasil pengungkapan 
responden bahwa BMT Syariah Sejahtera Boyolali terlalu mudah untuk 
memberikan pembiayaan dan tidak ada tindakan yang tegas dari pihak KJKS 
BMT Syariah Sejahtera Boyolali mengenai nasabah pembiayaan yang bermasalah. 
Sehingga seakan-akan mempermudah segala urusan, padahal ini menyangkut 
kehidupan BMT sendiri. Kalau pihak BMT tidak tegas kepada nasabah 
pembiayaan yang bermasalah tidak akan dimungkinkan semakin bertambahnya 
jumlah nasabah pembiayaan yang melakukan wanprestasi. Maka dari itu pihak 
KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali harus tegas kepada para nasabah 
pembiayaan. Apalagi dari pihak BMT tidak menerapkan sistem denda bagi yang 
telat mengangsur, hal ini menyebabkan nasabah menyepelekan tanggungjawabnya 
sebagai nasabah pembiayaan. 
Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena 
informasi dan data yang diperlukan didapatkan dari BMT Syariah Sejahtera 

 
 



Boyolali yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi yang 
dilakukan dari pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. 

2. Subyek dan Tempat Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah BMT Syariah Sejahtera Boyolali. Sedangkan 
untuk tempat penelitiannya adalah KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali. 

3. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yakni data yang didapatkan 
secara langsung dari aktivitas penerapan strategi penyelesaian pembiayaan 
yang bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali baik dari pihak BMT 
maupun nasabah yang bermasalah. 
 

4. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode Wawancara 

Wawancara yang dimaksud adalah metode untuk mengumpulkan data 
yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang 
sesuai dengan data (Muhammad, 2008:151). Pada metode ini peneliti akan 
menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian dengan cara tanya 
jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan para pihak BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali dalam hal ini adalah manajer, custumer service, 
dan account officer. 

b. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung 
keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih 
actual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008:152). 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang 
BMT dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di KJKS BMT 
Syariah Sejahtera Boyolali. 

c. Metode Analisa 
Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan 
deskdiptif evaluative, yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti 
tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktivitas yang ada di perbankan 
syariah khususnya tentang strategi penyelesaian pembiayaan yang 
bermasalah yang kemudian penulis menganalisis atau mengevaluasi dari 
sudut pandang hukum islam dan kesesuain dengan fatwa DSN. 

Kesimpulan  
Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT 

Syari’ah Sejahtera Boyolali, yaitu: a. Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang 
lagi menurun; b. Berhutang ditempat lain; c. Adanya i’tikad kurang baik dari 
nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu 
untuk membayarnya; d. Nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya; e. 
Adanya kebijakan pemerintah, bencana alam, dan tindak kriminal; f. Kurang teliti 
dalam memberikan pembiayaan; g. Kurang hati-hati dalam memberikan 
pembiayaan; h. Kurangnya kamunikasi dengan nasabah. 

Strategi yang diterapkan oleh KJKS BMT Syari’ah Sejahtera Boyolali 
dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, yaitu: a. Strategi 

 
 



 
 

administrative; b. Strategi rescheduling (mengubah jangka waktu pembayaran, 
jadwal pembayaran dan jumlah angsuran); c. Jaminan; d. Write off/ qardulhasan. 

Upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi pembiayaan yang bermasalah di 
KJKS BMT Syari’ah Sejahtera Boyolali, yaitu: a. Melaksanakan SOP dengan 
benar yaitu menerapkan 5C secara tepat; b. Menerapkan prinsip kehati-hatian; c. 
Nasabah pembiayaan diharapkan membuat rekening di KJKS BMT Syari’ah 
Sejahtera Boyolali; d. Melihat prospek usaha nasabah; e. Meningkatkan mutu 
pelayanan dan skill karyawan; f. Tidak memberikan pembiayaan lagi bagi nasabah 
yang kena blacklist; g. Meningkatkan pengawasan internal. 

 
 

Saran 
1. Untuk penelitian yang serupa disarankan untuk mengembangkan objek 

penelitian ditempat lain, sehingga fenomena yang ditemui lebih beragam. 
Skripsi ini hanya dijadikan acuan semata. 

2. Kepada nasabah agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan 
diajukan, supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi. 

3. Kepada KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali supaya lebih teliti dan 
berhati-hati lagi dalam hal memberikan pembiayaan kepada nasabah serta 
memberikan pemahaman kepada nasabah pembiayaan. 

4. Harus adanya ketegasan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran 
serta mengeratkan hubungan antara pihak KJKS BMT Syariah Sejahtera 
Boyolali dengan para nasabah pembiayaan. 
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