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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan–badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk 

dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan 

menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.  

Koperasi memiliki  berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu 

usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan 

lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat 

walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat melalui kegiatan simpan  pinjam (perkreditan) dari dan untuk 

anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para 

anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam 

rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup 

yang baik. 

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar ke 

berbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika 

diamati secara teliti. Hal ini nampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro 

yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan  yang 

lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat kelas bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi 
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strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Jika 

berharap kepada peran lembaga keuangan makro, jelas hal ini sulit 

diharapkan. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan sampai saat ini 

masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat 

cenderumg konsumtif, kurang produktif. 

Dalam kondisi yang demikian inilah baitul maal wa tamwil (BMT) 

sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba 

menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sumiyanto (2008:16) yang mengatakan “BMT sendiri merupakan 

salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling 

sederhana”. Realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan BMT yang pesat 

ini terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa intermediasi 

keuangan, namun disisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal 

relatif sulit dilakukan. 

BMT lahir ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan 

solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan 

mengacu pada prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenaga-

tenaga muda yang progresif dan inovatif, serta pelayanannya yang 

berorientasi kepada kepuasan pelanggan membuat BMT cepat populer. 

Namun realitas keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan 

hukum yang ada. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang sering 

menjadi kendala. Sampai saat ini kelembagaan BMT belum diatur secara 



3 

 

 

spesifik sebagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Kebanyakan 

BMT saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya secara badan 

hukum BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian. BMT yang 

menyatakan dirinya sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi 

persyaratan-persyaratan legalitas sebagai koperasi, seperti anggaran dasar, 

keanggotaan, permodalan, tata organisasi dan cara kerja lainnya.  

Baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai salah satu perintis lembaga 

keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia, dimulai dari ide para aktivis 

Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian 

Teknosa pada 1980. Koperasi inilah yang menjadi cikal bakal BMT yang 

berdiri pada tahun 1984. Lembaga keuangan semacam BMT, sesungguhnya 

sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro 

dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan 

yang ada saat ini. Sebagai gambaran, usaha kecil mikro terdiri dari sektor 

formal dan informal, yang menurut data Bappenas mencapai angka hampir 40 

juta. Peluang pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, 

mengingat usaha mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp 5 juta adalah 

segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Sementara 

di sisi lain, keberadaan perbankan yang mampu melayani segmen ini sangat 

terbatas jumlahnya. 

Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk 

badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem 

perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Baitul maal dalam 
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bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini dapat 

mengelola dana  yang berasal dari zakat, infak dan sedekah (ZIS). Di sinilah 

sebenarnya letak keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan 

pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan atau 

jaminan yang cukup. Maka operasional BMT dibawah ketentuan UU. No. 20 

tahun 2008, UU. No. 21 tahun 2008, dan UU. No. 38 tahun 1999. Setidaknya 

pemerintah Indonesia sudah sedikit membantu dengan membuat regulasi 

tentang perbankan syariah, UKM dan pengelola zakat.  

Dalam operasionalnya BMT memiliki fungsi ganda, fungsi sosial 

sebagai Baitul Maal (rumah harta) dan fungsi usaha sebagai Baitut Tamwil 

(rumah pembiayaan). Fungsi BMT sebagai Baitul Maal diwujudkan dengan 

semacam jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal 

berupa dana ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan 

melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi 

sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari 

masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan 

demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan 

memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas 

masyarakat sekitar. 

Sedangkan fungsi sebagai Baitul Tamwil diwujudkan dengan 

transaksi- transaksi keuangan yang memiliki konsep pinjaman kebijakan 

(qardhul hasan) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dalam konsep 

baitul tamwil, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). 
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Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep 

yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses 

pertukaran aktivitas ekonomi, terutama di pedesaan. Kelebihan konsep bagi 

hasil adalah menyebabkan kedua belah pihak, pengelola BMT dan peminjam 

saling melakukan kontrol. Di sisi lain pengelola dituntut untuk menghasilkan 

untung bagi penabung dan pemodal. Produk yang dikeluarkan oleh BMT 

meliputi produk pembiayaan (mudhorobah, musyarakah), jual beli barang 

(BBA, murabahah, bai assalam), ijarah (leasing, bai takjiri, musyarakah 

mutanaqisah), serta pembiayaan untuk sosial (qordhul hasan). Produk 

tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS. 

Apalagi dengan adanya peristiwa runtuhnya perekonomian liberal 

yang dianut negara-negara barat dan Amerika tersebut, membuat masyarakat 

semakin yakin bahwa perekonomian yang menganut sistem liberal malah 

akan merusak perekonomian itu sendiri. Dan mereka semakin yakin bahwa 

perekonomian dengan prinsip syariah-lah yang mampu menyelamatkan 

perekonomian yang sudah hancur akibat sistem liberal. Dan karena keyakinan 

tersebut, tidak sedikit bank-bank konvensional yang membuka perbankan 

yang berprinsip syariah. Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga 

keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit 

pula yang terpaksa harus tutup. 

Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, dan salah satunya adalah 

terjadinya kredit atau pembiayaan yang macet. Karena akibat dari kredit atau 

pembiayaan yang macet tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya 
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akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan. 

Kondisi BMT SURYA MADANI pada saat ini pun mengalami kredit macet 

sebesar 15% dari keseluruhan pemberian kredit kepada semua nasabah 

tersebut.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dalam 

penelitian ini mulai dari faktor intern hingga faktor ekstern antara lain yaitu 

peran BMT, itikad nasabah, perencanaan, administrasi nasabah, musibah, 

musim, & peraturan pemerintah.  

Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan ke 

dalam kredit bermasalah bilamana : (a) terjadi keterlambatan pembayaran 

bunga dan atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh 

temponya, (b) tidak dilunasi sama sekali atau, (c) diperlukan negosiasi 

kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum 

dalam perjanjian kredit.Kredit atau pembiayaan macet tersebut bisa 

disebabkan faktor ekstern dan intern dari manajemen BMT sendiri ataupun 

dari pihak nasabah (debitur) yang telah mendapat pembiayaan atau kredit 

tersebut. 

BMT Surya Madani merupakan salah satu bentuk dari lembaga 

keuangan mikro bukan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah 

Islam (selanjutnya disebut syariah). Lembaga keuangan berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (pemodal) 

dengan pihak yang memerlukan dana (nasabah).. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian di BMT Surya Madani Boyolali. 
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Kredit macet merupakan salah satu unsur yang tidak lepas dari yang 

namany suatu lembaga keuangan apa lagi lembaga keuangan syariah . 

Terjadinya kemacetan dalam pengembalian kredit mungkin saja disebabkan 

oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak BMT atau dari pihak nasabah, 

ataupun oleh karena keadaan memaksa. BMT hanya berusaha menekan 

seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan 

yang ditentukan leh BMT tersebut.. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KREDIT MACET PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH 

BMT SURYA MADANI TAHUN 2013-2014”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah peran BMT berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet? 

2. Apakah itikad nasabah berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet? 

3. Apakah perencanaan berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet? 

4. Apakah administrasi nasabah berpengaruh terhadap jadinya kredit macet? 

5. Apakah musibah berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet? 

6. Apakah musim berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet? 
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7. Apakah peraturan pemerintahan berpengaruh terhadap terjadinya kredit 

macet? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan peneliti yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji secara empiris peran BMT berpengaruh terhadap kredit 

macet pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

2. Untuk menguji secara empiris itikad nasabah berpengaruh terhadap kredit 

macet pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

3. Untuk menguji secara empiris  perencanaan berpengaruh terhadap kredit 

macet pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

4. Untuk menguji secara empiris administrasi nasabah berpengaruh terhadap 

kredit macet pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

5. Untuk menguji secara empiris musibah berpengaruh terhadap kredit macet 

pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

6. Untuk menguji secara empiris musim berpengaruh terhadap kredit macet 

pada nasabah BMT SURYA MADANI. 

7. Untuk menguji secara empiris peraturan pemerintah berpengaruh terhadap 

kredit macet pada nasabah BMT SURYA MADANI. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan macet pada lembaga keuangan mikro syariah BMT SURYA 

MADANI serta dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai 

aspek kehidupan manusia dalam dunia bisnis. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi BMT 

Bagi BMT sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan kebijakan 

masalah pembiayaan atau kredit, menyangkut latar belakang terjadinya 

kredit macet. 

b. Bagi Nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

pertimbangan nasabah dalam keputusan mengambil kredit atau 

pembiayaan. 

 

 

 

 

 

 


