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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum berdirinya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kalangan 

kecil dan menengah dalam menambah modal untuk usahanya dengan cara 

meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional yang beban 

bunga cukup tinggi serta cara mengaksess sumber pendanaan dari bank yang 

terlalu sulit bagi masyarakat kalangan menengah kebawah. Hal ini terjadi 

dikarenakan, pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, 

sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur perbankan tersebut. 

Melihat kejadian tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa 

prihatin kepada jenis usaha kecil dan menengah, kemudian mulai merumuskan 

sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan 

prinsip syariah Islam. Dengan demikian terbentuklah Baitul Maal Wat Tamwil 

(BMT) di kalangan masyarakat
1
 

BMT adalah lembaga keuangan syariah non-bank yang berdiri berdasarkan 

prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Baitul 

Maal berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang Zakat, Infaq, Sodaqoh 

dan dana sosial lainnya sedangkan Baitul Tamwil ini bergerak dalam 
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penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali 

dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa
2
.  

Sebagai lembaga keuangan syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 

BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA adalah salah satu jenis koperasi syariah 

simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan 

deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk pembiayaan. BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA didirikan dengan 

maksud agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk 

meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Seiring perkembangan 

pembiayaan yang tumbuh signifikan, pastinya terdapat sebuah pembiayaan 

bermasalah. Mutu pembiayaan yang tidak berhasil, tidak muncul begitu saja tanpa 

memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah 

juga tidak muncul secara mendadak.  

Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu 

pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan 

bermasalah itu muncul ke permukaan
3
. 

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh semua lembaga 

keuangan. Karena BMT akan mengalami kerugian jika ternyata kualitas 

pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik. Karena pembiayaan merupakan 

sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan 

dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang 
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dilakukan. Penanganan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang 

efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang 

sudah diberikan kepada anggota. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 

1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan 

tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi 

pembiayaaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/ anggota untuk 

bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.  

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat 

secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen 

masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah system keuangan yang 

lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang 

terkecil sekalipun. Untuk terus meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan 

jumlah pelaku usaha  mikro, kecil dan menengah, BMT KUBE COLOMADU 

SEJAHTERA hadir  di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan 

pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan syariah. Dengan adanya BMT 

KUBE COLOMADU SEJAHTERA diharapkan bisa menjadi pelopor sekaligus 

penggerak perekonomian bangsa dan  daerah Colomadu khusunya,bukan malah 

menjadikan beban bagi masyarakat sekitar.  

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk di jadikan bahan 

pembuatan skripsi dengan judul “ANALISIS STRATEGI BMT KUBE 

COLOMADU SEJAHTERA DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN 

AKAD IJĀRAH BERMASALAH” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat 

adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana strategi BMT dalam menangani pembiayaan Ijārah bermasalah 

? 

b. Apakah strategi yang dilakukan BMT dalam menangani pembiayaan 

Ijārah yang bermasalah sudah sesuai dengan Standar Operasional 

Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan 

Peraturan Menteri Tahun 2007 ? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen dalam mengatasi 

pembiyaan yang bermasalah. 

b. Untuk mengetahui apakah sistem penanganan pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA sudah sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

dan Unit Jasa Keuangan Peraturan Menteri Tahun 2007. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Memberikan wawasan serta gambaran secara riil mengenai penanganan 

pembiayaan yang bermasalah. 
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b. Bagi lembaga (BMT) 

 Diharapkan menjadi masukan positif kepada BMT KUBE COLOMADU 

SEJAHTERA dalam mengantisipasi terjadinya akad pembiayaan yang 

bermasalah 

c. Bagi pihak lain 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan usaha mikro 

bahwa ada lembaga pembiayaan yang terhindar dari riba. Serta menjadi 

informasi untuk masyarakat luas dalam melakukan pinjaman bahwa ada 

lembaga keuangan yang cepat, tepat serta mengutungkan dalam 

melakukan pinjaman. Selain itu juga menjadi acuan/refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


