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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Islam merupakan Agama yang benar dan kebenaran Islam bisa dilihat  

pada  kesempurnaan ajarannya. Tidak ada suatu apapun di muka bumi yang 

tidak diatur oleh Islam baik secara umum atau khusus. Bahkan seorang 

Muslim ketika akan masuk ke kamar mandi, sedang di kamar mandi dan 

setelah ke kamar mandi diatur dalam Islam yang hal tersebut tidak diatur oleh 

agama lain. kesempurnaan Islam juga dibuktikan dengan Firman Allah dalam  

Al Qur‟an Surat Al Maidah  ayat  3 

ْسََلَو ِدًٌُا  تًِ َوَسِظٍُت نَُكُى اْْلِ ًَ ٍُْكْى َِْع ُت َعهَ ًْ ًَ ْهُت نَُكْى ِدٌَُُكْى َوأَْت ًَ  اْنٍَْىَو أَْك

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 

Kusempurnakan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhoi Islam sebagai 

agama bagimu.”
 1

 

Mu„āmalah adalah salah satu ajaran Islam yang kemudian 

dikompilasikan dengan istilah fiqh mu„āmalah.
2
 Fiqh sendiri berarti 

pemahaman dan mu„āmalah berarti saling beramal, saling bertindak dan saling 

berbuat. Secara luas istilah fiqh mu„āmalah memiliki arti aturan-aturan Allah 

yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia        
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dan sosial kemasyarakatan.
3
 Arti secara sempit fiqh mu„āmalah terkonsentrasi 

pada sikap patuh pada hukum Allah yang telah ditetapkan berkaitan dengan 

perilaku dan interaksi manusia yang lain dalam upaya megelola, mengatur dan 

mengembangkan harta benda.
4
  

Pada zaman ini kegiatan Mu„āmalah tidak lepas dari yang namanya 

lembaga kuangan. Lembaga keuangan sendiri ada 2 yaitu lembaga kuangan 

bank dan lembaga keuangan non bank. Menurut Undang-undang RI nomor 10 

tahun 1998 tentang perbankan arti bank adalah “badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 
5
 

Melihat dari definisi diatas, bank memilki fungsi sebagai lembaga 

intermediasi keuangan sehingga perannya menjadi tolak ukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi.
6
 Meski demikian tidak semua masyarakat mau 

menggunakan jasa lembaga kuangan bank dengan berbagai alasannya. Salah 

satu alasan masyarakat tidak mau menggunakan jasa bank dikarenakan 

keraguan mereka mengenai kehalalan transaksi di dalamnya terutama di 

kalangan orang Islam. Faktor tersebutlah yang memicu munculnya lembaga 

keuangan bank yang berbasis Islam atau yang biasa disebut bank syariah. 
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Bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasar pinsip-prinsip Islam.
7
 Dari segi fungsi, Bank Syariah dan Bank 

Konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu menyalurkan dan menghimpun 

dana. Fungsi suatu lembaga terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, 

sama halnya Bank Syariah yang kurang menjangkau usaha kecil dan 

menengah yang kemudian memicu munculnya usaha untuk  mendirikan 

lembaga keuangan mikro seperti BMT (Baitul Māl Wa Tanwīl).
8
 

BMT merupakan lembaga keuangan syariah non Bank, dari segi nama 

Baitu al-Māl berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang 

penggalangan  zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainya, serta 

menyalurkanya untuk kepentngan sosial secara berpola dan 

berkesinambungan. Sedangkan Baitu al-Tanwīl ini bergerak dalam 

penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta meyalurkan 

dana dengan bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, 

bagi hasil maupun jasa.
9
 Jadi BMT adalah lembaga keuangan yang 

menggunakan prinsip ekonomi Islam yang bergerak dalam bidang 

penghimpunan dana dan pembiayaan modal usaha mikro tanpa menggunakan 

akad yang dilarang dalam  Islam. 

BMT Arafah Sejahtera merupakan salah satu BMT yang berada di 

Kabupaten Sukoharjo. BMT ini memeiliki beberapa produk pembiayaan 

diantaranya yaitu Musyārakah, Murābaḥah, dan Qardh. Secara syarī„ah 
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Murābaḥah bukan seperti jual beli biasa tetapi merupakan salah satu bentuk 

jual beli yang mengharuskan penjual memberi tahu modal dan untung yang 

diinginkan.
10

 Untuk Musyārakahh sendiri adalah akad kerja sama usaha antara 

dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang tiap pihak memberikan 

kontribusi dengan kesepakatan keuntunngan dan resiko ditunggung bersama 

sesuai kesepakatan.
11

 Sedangkan Qardh adalah pinjaman dana tanpa adanya 

imbalan dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman.
12

 

Dari 3 produk pembiayaan di atas hanya pembiayaan Qardh yang tidak 

bertujuan untuk mencari keungtungan melainkan untuk sosial. Hal itu 

berakibat pembiayaan Qardh beresiko mengalami kerugian terbesar dibanding 

yang lain. Kerugian tersebut terbukti pada RAT BMT Arofah Sejahtera tahun 

2016 yang menyatakan bahwa pembiayaan Qardh pada pokok pinjaman lebih 

besar dari pada pengembalian.  

Melihat hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di BMT 

Arofah Sejahtera dengan mengangkat jadul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Terjadinya Permasalahan pada Pembiayaan Qardh di BMT 

Arafah Sejahtera Grogol Sukoharjo” 

 

B. Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut. 
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1. Apa faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah 

pada akad pembiayaan Qardh di BMT Arafah Sejahtera ?  

2. Bagaimana cara penaganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan 

Qardh di BMT Arafah Sejahtera ? 

3. Apakah penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Qardh di 

BMT Arafah Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah 

Nasional ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya pembiyaan 

bermasalah pada pembiayaan Qardh di BMT Arafah Sejahtera. 

2. Untuk dapat mengetahui bagaimna cara BMT Arafah Sejahtera menangani 

pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Qardh. 

3. Untuk mengetahui apakah penanganan pembiayaan bermasalah pada 

pembiayaan Qardh di BMT Arafah Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa 

Dewan Syariah Nasional. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

membandingkan teori dengan praktek di dunia kerja. 
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b) Mendewasakan alam pikiran mahasiswa dalam memecahkan masalah 

yang ada dimasyarakat. 

c) Mengetahui kualitas mahasiswa di dunia kerja, sejauh mana kualitas 

perguruan tinggi di mata masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a) Dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pembiyaan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi  bagi 

BMT Arafah Sejahtera. 

b) Terbentuknya kader-kader pembangun masyarakat sehingga lahir 

generasi pembungunan yang termapil. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bab  I berisi pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang 

mengenai alasan pemilihan judul. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi tantang penelitian 

terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan 

dengan permasalah penelitian guna menghindari duplikasi. Karangka teori 

berisi tentang teori konseptual yang nantinya akan digunakan dalam 

pembahasan lebih lanjut. 

Bab III berisi metodologi penelitian. Bab ini akan menjabarkan 

analisa atau metode analisis yang digunakan, pengumpulan data, jenis dan 
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pendekatan penelitian, tempat dan subyek penelitian, dan teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian. 

Bab IV berisi deskripsi data. Bab ini akan menjabarkan tentang profil 

objek penelitian atau tempat penelitian yang akan di teleti serta mengambil 

data-data baik data sekunder maupun data primer. 

Bab V berisi hasil dan pembahasan. Bab ini mengemukakan mengenai 

interpretasi hasil penelitian yang didapatkan mengenai analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Qardh 

beserta pembahasannya. 

Bab VI berisi penutup. Dan bab ini akan menyimpulkan hasil 

penelitian yang telah dianalisis sebelumnya dan uraian pembahasan, serta 

menyertakan saran atas hasil penelitian yang diberikan oleh penulis. 




