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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsep baitul māl berubah seiring perkembangan peradaban Islam, yang 

pada akhirnya baitul māl berfungsi sebagai lembaga untuk mengumpulkan serta 

mengelola (tas }aruf) dana sosial. Istilah baitul māl sering dikaitkan dengan baitut 

tamwi >l, yang merupkan lembaga pengelolaan uang. Namun baitut tamwi>l 

memiliki fungsi yang berbeda dari baitul māl karena baitut tamwi >l berorientasi 

laba, sehingga ia berfungsi sebagai lembaga bisnis.  

Baitul Māl wa Tamwi >l (BMT) merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu 

baitul māl dan baitut tamwi >l. Baitul māl mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit, seperti zakat, infak, 

dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwi>l sebagai usaha pengumpulan dan 

penyaluran dana yang bersifat komersil atau bertujuan untuk mendapat profit.
2
  

BMT memiliki dua visi/misi pokok, yaitu sosial dan bisnis. Visi/misi 

sosial diwujudkan melalui baitul māl, sedangkan bisnis diwujudkan melalui baitut 

tamwi >l. BMT dalam mewujudkan visi/misi bisnisnya bergerak dalam sektor riil 

perekonomian untuk menjangkau masyarakat kalangan bawah atau miskin. BMT 

secara umum bergerak dalam hal simpan-pinjam, dengan menyediakan jasa 

                                                           
2
 H. A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Ekonomi Umat (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 183. 

 



2 

 

penyimpanan uang serta menyalurkan pinjaman atau pembiayaan usaha dengan 

sistem bagi hasil maupun margin.
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BMT Muamalat merupakan salah satu BMT yang ada di Jumapolo, 

Karanganyar. BMT Muamalat ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan 

koperasi simpan pinjam, yaitu dengan memanfaatkan dana masyarakat kemudian 

menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. BMT 

Muamalat didirikan dengan maksud untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat 

di wilayah Jumapolo Karanganyar dan sekitarnya, dari keuangan konvensional 

menuju sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam. 

Salah satu produk BMT Muamalat adalah Pembiayaan Murābah}ah, 

produk ini merupakan produk pembiayaan yang didasarkan pada akad jual-beli 

(murābah}ah). Dalam implementasinya, BMT Muamalat ini akan menjual barang 

kepada anggota dengan harga yang ditentukan BMT untuk kemudian dibayar 

secara angsuran selama periode yang disepakati bersama. Pembiayaan Murābah}ah 

adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan 

keuntungan (margin) yang disepakti penjual dan pembeli.
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Pembiayaan Murābah}ah pada prakteknya berpotensi besar untuk 

mengalami risiko, dimana salah satau risiko dari pembiayaan adalah Non 

Performing Loan (NPL). NPL merupakan pembayaran angsuran yang bermasalah 

dimana anggota tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan angsuran dalam 
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jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.
5 Untuk menyelesaikan 

pembiayaan murabāh}ah bermasalah, lembaga keuangan syariah harus memiliki 

strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Lembaga keuangan syariah yang berpotensi besar untuk menghadapi 

permasalahan tersebut adalah BMT. Karena BMT bergerak dalam ranah sosial 

dan profit, yaitu fungsinya sebagai baitul māl dan baitut tamwi>l sebagaimana telah 

dijelaskan di atas. Permasalahan yang sering muncul adalah dari fungsi baitut 

tamwi >l, yaitu dalam pembiayaan murabāh}ah. Maka dari itu, penulis bermaksud 

untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul penelitian “Strategi 

Penyelesaian Pembiayaan Murābah}ah Bermasalah di BMT Muamalat 

Jumapolo Karanganyar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berbagai tingkatan permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan 

murābah}ah menuntut BMT untuk melakukan pemecahan masalah tersebut. 

Permasalahan dan cara pemecahan yang berbeda-beda mendorong penulis untuk 

meneliti sebagaimana rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana strategi BMT Muamalat dalam menyelesaikan pembiayaan 

murābah}ah bermasalah. 
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2. Apakah strategi yang diambil oleh BMT Muamalat Jumapolo sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 dan Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. 

 

C. Tujuan 

Berkaitan dengan pokok masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk menjelaskan strategi yang digunakan sebagai penyelesaian 

pembiayaan Murābah}ah bermasalah di BMT Muamalat Jumapolo. 

2. Untuk menjelaskan kesesuaian strategi pemecahan masalah 

pembiayaan murābah}ah BMT Muamalat Jumapolo dengan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 dan Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000. 

 

D. Manfaat 

Manfaat yang ingin diberikan atas ditulisnya penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat memberikan khasanah keilmuan 

khususnya dalam bidang manajemen lembaga keuangan Islam. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi lembaga keuangan syariah khususnya bagi BMT Muamalat Jumapolo, 
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sebagai salah satu bahan rujukan untuk menyelesaikan suatu masalah 

pembiayaan Murābah}ah sesuai dengan fatwa DSN MUI. 


