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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Saat ini pemerintah sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, 

demi terwujudnya landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur, sebagian besar pelaksanaan pembangunan tersebut dititik 

beratkan pada bidang ekonomi. 

  Sebagai usaha peningkatan pertumbuhan  ekonomi dan menanggapi 

keadaan dalam masyarakat, pemerintah menerapkan kebijaksanaan di sektor 

perbankan. Pemberlakuan Undang-undang No. 10 tahun 1998 dari perubahan 

UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ditetapkanya UU No.21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah dalam rangka penyehatan perbankan nasional 

dan diterapkannya prinsip-prinsip syari'ah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan 

perbankan syari'ah.
1
 Pengakuan secara yuridis diberlakukannya Undang-

undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 

1989 tentang peradilan agama, dimana peradilan Agama mempunyai 

kewenanggan menangani perkara di bidang ekonomi syariah.
2
 

  Bank mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan nasional 

karena fungsi Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

                                                 
1. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000 

hlm.24 
2
  Makamah Agung RI Lingkup Peradilan Agama, Suara Uldilag, Pokja Perdata Agama MA-RI, 

Jakarta, 2008 hlm 22 
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menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah islam.
3
 

  Prinsip syari'ah menurut Undang-undag No. 10 tahun 1998 sebagimana 

tertuang dalam pasal 1 angka 13 berbunyi sebagai berikut : 

 “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, 

antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaaan modal (Musyarakah), prinsip 

jual-beli barang dengan memperolah keuntungan (Murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(Ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wal Iqtina)”.
4
 

 

Bank syariah dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan dua jenis, 

yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem 

jual-beli dengan pembayaran ditangguhkan. Sistem bagi hasil adalah sistem 

yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan 

pengelola dana. Sistem jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah 

sistem dengan margin keuntungan yaitu dengan cara menerapkan sistem jual 

beli di bank sebagai penjual atau dengan mengangkat nasabah untuk dijadikan 

sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang dan kemudian menjual 

barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan keuntungan yang 

disepakati.  

Pembiayaan murabahah sangat bermanfaat untuk nasabah disaat 

kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan 

                                                 
3  Muhammad,  Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, UUP AMP YKPN: Yogyaklarta, 2005 

hlm. 1. 

4. Zainuddin Ali, Hukum Perbankan syariah, Sinar Grafika : Jakarta, 2008 hlm 151   
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kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha. Maka nasabah dapat meminta 

bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara 

cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati. 

 Dengan diadakannya suatu perjanjian pembiayaan murabahah oleh bank 

dengan nasabah maka timbul suatu akibat hukum dan akibat tersebut terjadi 

apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah sepakat, dalam hukum 

perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme yaitu yang dikehendaki pihak 

pertama dikehendaki pula oleh pihak lainnya, sehingga kedua kehendak 

tersebut bertemu dalam kata sepakat. Atau dengan kata lain hukum perjanjian 

dalam BW (Burgelijk Wet Boek) menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan 

suatu perjanjian itu cukup dengan kesepakatan saja.
5
 Dan sejak tercapainya 

kesepakatan tersebut, maka saat itu pula lahir suatu perjanjian dan mengikat 

para pihak yang melakukanya, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti 

Undang-undang. Sebagaimana disebut dalam pasal 1338 KUH Perdata ”Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-undang bagi 

mereka yang membuat perjanjian”.
6
  

 Pembiayaan adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam 

perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) 

yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
7
 

Bank sebagai lembaga keuangan yang bertindak mewakili pemerintah 

dalam memberikan fasilitas pembiayaan selalu mensyaratkan adanya jaminan. 

                                                 
5. R. Soebekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 52 

6. R. Soebekti dan R, Tjitro Sidibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cetakan ke XIX. 

7. Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal, Islamic Financial Management, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2008, hal 4. 
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Hal ini dimaksudkan untuk terjaminnya keamanan modal dan tercapainya 

kepastian hukum. 

 Didalam Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 8 intinya 

menyatakan bahwa ”Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dalam waktu 

yang telah diperjanjikan.
8
  

 Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajiban sampai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan maka nasabah dinyatakan wanprestasi. Bank dapat 

mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya. 

 Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangatlah penting artinya 

terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad, membawa akibat hukum 

dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Sebagaimana tersirat dalam 

firman Allah SWT.  

         

Artinya: “dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya.” (Q.S Al Isra: 34) 
 

Kemampuan nasabah dalam pembanyaran atau diterimanya kembali 

dana yang telah dikeluarkan ada empat kriteria kolektibilitas pembiayaan yaitu: 

1. Pembiayaan lancar 

2. Pembiayaan kurang lancar 

3. Pembiayaan diragukan  

                                                 
8. Zainunuddin Ali, Hukum perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 155. 
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4. Pembiayaan macet 

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi bank perlu melakukan pengelolaan 

atau pembinaan yaitu melakukan upaya-upaya preventif. Bila pembiayaan 

akhirnya bermasalah, bank dapat melakukan upaya represif agar kredit dapat 

diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha untuk 

mendapatkan keterangan yang selanjutnya hendak dijadikan bahan dalam 

penulisan skripsi ini dengan judul “PENYELESAIAN WANPRESTASI 

DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDY KASUS DI BANK 

MUAMALAT INDONESIA CABANG SURAKARTA)” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Mengingat tinjauan dan hal-hal yang diteliti terhadap obyek penelitian ini 

terlalu banyak, maka penulis memberikan batasan masalah yang akan diteliti 

yaitu “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah kasus Tahun 

2009 Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta”. 

 

C. Perumusan Masalah 

Dalam merumuskan masalah tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam 

Pembiayaan Murabahah (Study Kasus Di Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Surakarta). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apa Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pembiayaan murabahah? 
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2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di 

Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

 1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pembiayaan 

murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 

 2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian  wanprestasi dalam 

pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya mengenai lingkup hukum perbankan syari'ah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan penulis tentang 

penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah (study kasus 

di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta). 

b. Bahwa hasil penelitian nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi 

masyarakat akademisi maupun praktisi tentang perbankan syari'ah. 
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F. Telaah Pustaka  

Perjanjian merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya 

suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak 

yang saling mengadakan perjanjian, sehingga mempunyai kepastian hukum 

seperti Undang Undang, tetapi hanya terbatas kepada masing masing pihak 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata “Semua perjanjian 

yang disebut secara sah berlaku seperti Undang Undang bagi mereka yang 

membuat perjanjia”.
9
 

Seperti pandangan Prof. R. Subekti, SH memberikan pengertian tentang 

arti perjanjian : “suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorag berjanji 

kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang 

membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rankaian perikatan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis”.
10

 

Adapun yang dimaksud perjanjian murabahah adalah Perjanjian jual beli 

yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah 

keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan 

kesepakatan.
11

 

  Perjanjian Murabahah dengan harga tidak tunai dengan menangguhkan 

pembayaran hingga batas waktu tertentu, sesuai perjanjian dengan ketentuan 

                                                 
9. R. Soebekti dan R, Tjitro Sidibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cetakan ke XIX. 

Hlm 307. 

10. Soebukti, Hukum Perjanjian, Intermas, Jakarta : 1985 hlm. 1.  

11. Zainunuddin Ali, Hukum perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 30. 
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bahwa pihak Bank menaikan harga karena tempo (tenggang waktu tersebut). 

Hal ini sebagai mana telah dilakukan oleh Rosulullah SAW, yakni membeli 

makanan dari seorang Yahudi dengan waktu tempo, untuk nafkah keluarganya 

dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan.
12

 

  Terhadap sisitem perjanjian ini terjadi perbedan pendapat dikalangan 

ulama. Sebagian fukoha ada yang mengharamkan jual beli semacam ini dengan 

alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan tenggang waktu, 

sehingga disamakan dengan riba sedangkan dalam agama islam secara tegas 

mengharamkan riba sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah:275 

        

 

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”. 

 

  Perjanjian jual-beli dengan sistem sewa-beli dibolehkan karena kalau tidak 

dengan pembelian kredit maka masyarakat tidak akan bisa meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli kredit tersebut sangat 

berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya.
13

 

  Sayyid Sabid dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa jual-beli boleh 

dilangsungkan dengan harga waktu itu dan boleh juga dengan harga 

ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung dan sebagian lagi 

ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran 

ditangguhkan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan 

tersebut jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat 

                                                 
12 Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram, Robbani Press, Jakarta, 2004, hal. 311 

 13 Ibid hal 51. 
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hitungan harga).
14

 

  Menurut jumhur ulama membolehkan jual beli semacam ini alasannya 

adalah asal sesuatu itu adalah mubah, sedangkan dalam hal ini tidak ditemukan 

nash yang mengharamkan, dan tidak sama dengan riba dilihat dari segi 

manapun. Sedangkan menurut golongan hanafiah berpendapat boleh 

berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menetapkan pembolehannya. 
15

 

  Terlepas dari pandangan ulama terkait dengan boleh tidaknya perjanjian 

ini sehubungan unsur riba, maka didalam masalah ini penulis lebih 

memfokuskan penelitian ini kepada penyelesaian wanprestasi dalam 

pembiayaan murabahah. 

  Skripsi lain yang membahas tentang perjanjian murabahah adalah Slamet 

Tri Nugroho (2006  “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Nuur 

Ummah Manahan Surakarta Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syari'ah 

Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”). Dalam skripsi 

tersebut peneliti diatas menekankan pembatasan  pada pelaksanaan pembiayaan 

murabahah, sehingga hasil akhir disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah 

dianggap memenuhi standar isi dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Dari 

keterangan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

tentang penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di Bank 

Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 

 

 

                                                 
14    Sayyid syabiq, Fiqh Sunah jilid 12, PT al- Ma'arif, Bandung, 1987, hal 69. 

 15 Yusuf Al-Qardhowi, Halal. Hal 311. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang 

tepat dalam suatu penelitian. 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu 

penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas 

hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam 

masyarakat,
16

 yaitu mengenai penyelesaian wanprestasi pembiayaan 

murabahah. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilihat dari sifat dan tujuan termasuk penelitian deskriptif 

evaluatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang 

keadaan dan gejala-gejala maupun aktifitas yang ada diperbankan 

khususnya tentang pembiayaan murabahah, kemudian penulis menyoroti 

atau mengevaluasi dari sudut pandang hukum islam.  

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Muamalat Indonesia cabang 

Surakarta, Jln. Slamet Riyadi No.314 Surakarta karena merupakan salah 

satu bank yang operasinya menggunakan prinsip syariah dan adanya kasus 

                                                 
16

 Soerjono. Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hal 4-5 
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tentang wanprestasi pembiayaan murabahah. 

4. Sumber data 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama, 

yang berwujud tindakan-tinadakan sosial dan kata-kata dari pihak yang 

terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.
17

 Data primer terdiri 

dari: 

 Al Qur’an, khususnya Surat Al Ma’idah (5):1, Al Isra’ (17):34, Al-

Baqarah (2):180,194, 279-280, An Nisa’ (4):29 Dan Al Hadits. 

 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 UU NO.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun1998 tentang Perbankan 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 

tentang Ganti Rugi 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penyelesaian piutang murabahah bagi Nasabah yang tidak 

mampu membayar 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 

tentang Penjadwalan kembali tagihan murabahah 

 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 

tentang Konversi akad murabahah 

                                                 
17. Lexy Jmoleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994 

hlm. 112  
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 Hasil wawancara langsung kepada Manejer, bagian pemasaran 

khususnya pembiayaan dan accunt officer (pembina pembiayaan) 

di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 

b. Data Sekunder 

 Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung  data primer 

yang berupa dokumen-dokumen  ilmiah dan majalah, literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui 

pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya 

yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.   

b. Dokumentasi 

Pengamatan dengan mempelajari dan mengumpulkan data serta berkas-

berkas atau kejadian-kejadian dengan penyelesaian wanprestasi dalam 

pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta. 

c. Metode Wawancara 

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan 

secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan dengan  manager dan staff  karyawan bagian 

pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta.  

6. Analisis Data 

Teknis analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif dan 
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induktif. Deduktif adalah suatu metode analisis data yang menarik hal hal yang 

bersifat umum kedalam yang bersifat khusus. Sedangkan induktif adalah suatu 

metode analisis data yang menarik hal hal yang bersifat khusus kedalam hal hal 

yang bersifat umum.
18

 

 

G. Sistematika Penulisan  

  Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari 

skripsi yang berjudul ”Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan 

Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta” maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah  

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Akad 

1. Pengertian Akad 

2. Unsur-unsur Akad 

                                                 
18 . Sutrsino Hadi, Metodologi Riset, Universitas Gajah Mada Press, Yoyakarta, 1997.  
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3. Rukun dan syarat Akad 

4. Asas-asas Akad 

5. Wanprestasi 

B. Jaminan 

1. Macam-macam Jaminan  

2. Pengikatan Jaminan Menurut Peraturan Perundangan di 

Indonesia 

3. Pengikatan Jaminan Menurut Hukum Islam 

4. Manfaat Jaminan 

C.  Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi 

1. Faktor Intern Bank 

2. Faktor Ketidaklayakan Debitur 

3. Faktor Eksternal 

D. Penyelesaian Sengketa wanprestasi 

1. Penyelesaian berdasarkan Hukum Islam 

2. Penyelesaian berdasarkan Hukum Positif di Indonesia 

BAB III  HASIL PENELITIAN  

A. Sekilas tentang Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta 

1. Sejarah Berdirinya 

2. Visi Dan Misi 

3. Struktur Organisasi 

4. Produk Pelayanan 

B. Faktor  Penyebab Wanprestasi di Bank Muamalat Indonesia cabang 
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Surakarta 

C. Penyelasaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah di Bank 

Muamalat Indonesia cabang Surakarta 

BAB IV   ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN PENYELESAIAN 

WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH 

A. A nalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi 

B. Analisis penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan 

Murabahah di Bank Muamalat Cabang Surakarta  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 




