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PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI 

BMT PALUR DALAM PERSPEKTI HUKUM ISLAM 

 

Abstrak 

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis 

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur dalam perspektif 

Hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif 

yaitu dengan cara memaparkan pembahasan dan menggambarkan keadaan atau situasi 

yang terjadi dalam praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT 

Palur ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

wawancara dengan BMT Palur terkait penyelesaian pembiayaan murabahah 

bermasalah yang terjadi di BMT Palur. 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya 

pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak BMT) dan faktor 

ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan 

dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, Rescheduling, 

Restructuring, Reconditioning dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian 

pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. 

 Kata kunci: Murabahah, pembiayaan bermasalah, BMT, Hukum Islam. 

 

Abstract 

The main problems studied in this research is about analysis of the settlement 

of problematic murabahah financing at BMT Palur in Islamic Law perspective. The 

type of this research is descriptive research by describing the study and illustrate the 

situation that happen in settlement of problematic murabahah financing practice at 

BMT Palur based on Islamic Law perspective. In this research, researcher conduct 

interviews with BMT Palur related to the settlement of problematic Murabahah 

financing that happen at BMT Palur. 

The result of this research indicate the issue that cause problematic murabahah 

came from internal factors (BMT Palur), and external factors (the customers). The 

settlement of problematic murabahah financing done by billing effectively, giving a 

warning letter, Rescheduling, restructuring, reconditioning, foreclosure the guarantee. 

Settlement effort to this problematic murabaha financing was already in accordance 

with islamic law. 

Keyword: Murabahah, problematic financing, BMT, Islamic Law. 
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1. PENDAHULUAN 

Lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang 

pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang 

khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan 

pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam 

usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, 

maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-

mata mencari keuntungan.1 LKM juga dapat beroperasi berdasarkan pinsip 

syariah, selain menjalankan aktivitasnya secara konvensional. Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga berbadan hukum yang 

memberikan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro lahir, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama Baitul Mal 

wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) yang umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-

undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasion yang secara spesifik diatur 

dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, 

pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh 

Pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 

BMT/KSPSS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah 

pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.2 

                                                             
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga 

Keuangan Mikro, Bab I, pasal 1. 
2 Diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-

syariah-di-indonesia/ pada tanggal 21 Oktober 2019. 

https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/
https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/
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Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal 

dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan 

dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. 

Sedangkan, Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

komersial (Djazuli: 2002).3 

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah 

kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai 

supportingfunding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil 

dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama 

BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama 

masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi 

pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi 

ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan 

meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat 

pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.4 

Dalam prakteknya di Indonesia BMT berbentuk Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) atau koperasi yang mengelola dana milik masyarakat dalam 

bentuk simpanan maupun pembiayaan. Dari sumber inilah pembiayaan BMT 

berasal. Dana yang dipercayakan masyarakat kepada BMT dalam bentuk 

simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang 

membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Pola kerja yang diambil BMT pada 

akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga 

intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat.5 

                                                             
3 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 116. 
4 Novita Dewi Masyitoh, 2014, Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat 

Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol.V Edisi 2 Oktober 2014, Hal. 18. 
5 Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian 

di Indonesia”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, 2017, hlm. 97. 
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Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan 

kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk 

konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga 

keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. 

Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah 

terkemas dalam pembiayaan berakad/ sistem jual beli, yiatu pembiayaan 

murabahah, bai‘ as-salam, dan bai‘ al-istisna.6 

Pembiayaan dilakukan oleh BMT dalam rangka untuk menyediakan 

dana bagi calon nasabah yang membutuhkan dana. Dalam UU Nomor 10 Tahun 

1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.7 Pembiayaan yang akan  

disalurkan kepada penerima pembiayaan harus sesuai dengan waktu dan syarat-

syarat yang telah disepakati bersama. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan 

pihak mudharib kepada pihak shahibul mal untuk berjanji membayar. 

Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau 

berupa instrumen (credit instrument). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan/penyaluran dana oleh pihak-pihak yang 

kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan 

dana tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.8 

Produk Penyaluran dana BMT: 

1) Pembiyaan Murabahah. 

                                                             
6 Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1, 

Februari 2015, hlm. 197. 
7 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
8 Akhmad Jufri, Sanwani dan Titiek Herwanti, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada 

Baitul Mal Wat Tamwil”, Al-Masraf: Jurnal Lembaga dan Perbankan. Vol. 2 No.1, 2017, hlm. 8. 
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2) Pembiayaan Mudharabah. 

3) Pembiayaan Musyarakah. 

4) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. 

Pembiayaan murabahah adalah jenis pembiayaan yang paling banyak 

digunakan di lembaga pembiayaan syariah termasuk BMT. Akad murabahah 

digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furniture, 

barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi.9 Pembiayaan 

murabahah di lembaga keuangan syariah merupakan produk perbankan syariah 

yang dapat mendatangkan keuntungan dalam bentuk margin keuntungan. 

Karena instrumen di lembaga pembiayaan syariah yang berperan sebagai 

pengganti instrumen bunga di lembaga pembiayaan konvensional adalah 

pembiayaan murabahah.10 

Dalam praktik penyaluran dana atau pembiayaan seringkali BMT 

sebagai pihak shahibul mal menghadapi pembiayaan  yang bermasalah. 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, 

pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak 

menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT 

dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu. Akibat terjadinya 

pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian 

permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya penyelesaian pembiayaan 

bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan 

dan upaya penyelesaian.11 

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan 

                                                             
9 Nurul Huda dkk., Baitul Mal Wa Tamwil (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 84. 
10 Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 13-

14. 
11 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21. 
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sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. 

Kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, kebijakan piutang 

yang kurang tepat, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,  penempatan 

yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup 

merupakan beberapa hal yang akan menimbulkan kesulitan keuangan 

perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial. Faktor ekstern adalah 

faktor dari pihak nasabah yang berada di luar kekuasaan manajemen 

perusahaan, seperti peubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, 

perubahan teknologi, bencana alam, peperangan, dan lain-lain.12 

Pembiayaan bermasalah juga terjadi di BMT Palur yang disebabkan 

oleh faktor intern yaitu pihak manajemen BMT itu sendiri dan faktor ekstern 

yaitu pihak nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, 

penyaluran dana atau pembiayaan di BMT Palur sangat diperhatikan termasuk 

dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan 

bermasalah di BMT Palur dilaksanakan dalam beberapa tahap sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan di BMT Palur.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENYELESAIAN 

PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Karena penulis ingin melakukan penelitian 

yang lebih mendalam mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah 

bermasalah yang dilakukan oleh BMT Palur apabila nasabahnya melakukan 

tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati ditinjau dari sudut 

pandang Hukum Islam. 

 

 

                                                             
12 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hlm. 73. 
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2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)  

yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara memaparkan pembahasan dan 

menggambarkan keadaan atau situasi yang terjadi dalam praktik penyelesaian 

pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Palur, khususnya dalam 

perspektif Hukum Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan  adalah 

pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi 

ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat 

penalaran pemikiran manusia. Tetapi untuk memahaminya manusia tidak bisa 

lepas untuk menggunakan akal pikirannya. Menggunakan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis melalui wawancara 

dengan pihak manajemen BMT Palur dan observasi langsung terhadap proses 

penanganan pembiayaan bermasalah serta data-data dari BMT Palur. Serta 

menggunakan data berupa karya tulis ilmiah, jurnal dan dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian yakni pembiayaaan murabahah bermasalah. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis, wawancara dengan responden anggota manajemen BMT palur serta 

nasabah BMT Palur yang mengalami pembiayaan bermasalah, dan 

dokumentasi yang diabadikan dalam bentuk tulisan, foto atau karya-karya 

monumental. Kemudian analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu 

menganalisis kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh-contoh 

kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Metode 

deduktif digunakan saat suatu penelitian berawal dari teori yang selanjutnya  

dilakukan pencarian fakta-fakta untuk membuktikannya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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3.1 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan 

Bermasalah di BMT Palur 

Pembiayaan  bermasalah dapat terjadi karena disebabkan faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern yang dapat menjadi penyebab munculnya 

kredit bermasalah adalah; (a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman LKS 

melakukan analisis kelayakan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh 

debitur, (b) Lemahnya system informasi serta system pengawasan dan 

administrasi pembiayaan mereka, (c) Jaminan pembiayaan yang kurang 

sempurna.13  

Selanjutnya, kondisi usaha dan likuiditas keuangan debitur yang 

menurun karena pengaruh berbagai macam faktor yang berada di luar 

kemampuan  mereka untuk mengendalikannya sehingga penurunan likuiditas 

keuangan tersebut akan mempengaruhi kemampuan debitur membayar 

angsuran atau melunasi pembiayaannya merupakan faktor ekstern penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor ekstern pertama yang dapat 

mempengaruhi kondisi usaha debitur adalah perkembangan kondisi ekonomi 

atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka. Faktor 

ekstern kedua adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim 

kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya.14 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberaapa faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi 

di BMT Palur, yaitu: 

a. Faktor intern 

1. AO (Account Officer) kurang akurat dalam menganalisis keadaan 

anggota. Dalam menganalisa anggota, AO (Account Officer) kurang 

                                                             
13 Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus (Jakarta: Pustaka 

Binaman Pressindo, 1997), hlm. 18-20. 
14 Ibid, hlm. 21-22. 
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mampu mendalami karakter anggota serta usaha atau pekerjaan yang 

dijalankan anggotanya.  

2. System monitoring yang dilakukan AO (Account Officer) kurang 

intensif sehingga menyebabkan pembiayaan yang menunujukkan tanda 

akan bermasalah tidak terdeteksi sejak dini.  

b. Faktor ekstern 

1. Usaha milik anggota yang sedang mengalami penurunan pendapatan. 

Menurunnya pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh 

anggota akan mempengaruhinya dalam pembayaran angsuran dari 

pembiayaan yang diterimanya. Anggota akan lebih mendahulukan 

pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga 

mengenyampingkan hutangnya dan menyebabkan pembiayaan tersebut 

bermasalah. 

2. Tidak adanya I’tikad baik dari anggota untuk melunasi hutangnya.  

Pembiayaan bermasalah seringkali terjadi karena tidak adanya 

I’tikad baik dari anggota untuk membayar angsuran. Keadaan ini dapat 

terjadi karena anggota sengaja mengabaikan angsurannya meskipun 

usahanya tidak terjadi masalah apapun atau dapat terjadi pada saat 

anggota dari awal tidak jujur dengan keadaannya sehingga saat akhirnya 

ia mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, ia akan memilih 

menghindar atau bahkan kabur. 

3. Bencana alam. 

Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin 

ribut, dan sebagainya yang terjadi tanpa disangka-sangka dapat 

menyebabkan terganggunya kegiatan usaha anggota yang berakibat 

pada pendapatan yang diterimanya. Hal tersebut dapat berpengaruh 

pada ketidakmampuan anggota untuk membayar angsuran dari 

pembiayaannya. 
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3.2  Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur 

dalam Perspektif Hukum Islam 

Dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, BMT 

Palur mengharuskan nasabahnya untuk mengisi formulir dan melengkapi 

persyaratan pembiayaan dan kemudian dilakukan survey oleh BMT Palur untuk 

menilai apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk disetujui. Dalam 

melakukan penilaian permohonan pembiayaan, BMT Palur khususnya bagian 

marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan 

kondisi keseluruhan calon mitra dengan menggunakan prinsip analisis 5C+1S, 

yaitu: 

a. Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon 

penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan 

bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. 

b. Capacity, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima 

pembiayaan untuk melakukan pembayaran. 

c. Capital, yaiitu penilaian terhadap asset yang dimiliki oleh calon penerima 

pembiayaan terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai 

rasio 2 kali. 

d. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan 

terhadap jumlah pembiayaan yang akan diterima dengan nilai rasio minimal 

100%. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu 

risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai 

pngganti dari kewajiban.  

e. Condition 

1. Kondisi Internal, yaitu kondisi calon penerima pembiayaan ditinjau dari 

kondisi keluarga dan usahanya. 
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2. Kondisi Eksternal, yaitu kondisi di luar yang langsung memengaruhi 

usaha atau pribadi calon penerima pembiayaan.  

f. Syariah, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menegaskan bahwa 

penggunaan pembiayaan yang diterima dan atau sumber pengembalian 

benar-benar tidak melanggar syariat Islam.15 

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum dari transaksi yang 

menggunakan akad Murabahah yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 275: 

 

َبٰواْ ََل يَقُوُموَن إَِلَّ َكَما يَقُوُم ٱلَِّذي َيتََخبَُّطهُ ٱ لَِّذيَن يَۡأُكلُوَن ٱلر ِ

بَٰواْ   ِلَك بِأَنَُّهۡم قَالُٓواْ إِنََّما ٱۡلَبۡيُع ِمۡثُل ٱلر ِ
ِّۚ ذَٰ ُن ِمَن ٱۡلَمس ِ ۡيَطٰ  ٱلشَّ

بَٰواِّْۚ فََمن َجآَءهُۥ مَ  َم ٱلر ِ ب ِِهۦ َوأََحلَّ ٱللَّهُ ٱۡلَبۡيَع َوَحرَّ ن رَّ ۡوِعَظٞة م ِ

ئَِك 
ٓ ۥٓ إِلَى ٱللَِّهِۖ َوَمۡن َعاَد فَأُْولَٰ فَٱنتََهٰى فَلَهُۥ َما َسلََف َوأَۡمُرهُ

ِلُدونَ  ُب ٱلنَّاِرِۖ ُهۡم ِفيَها َخٰ  أَۡصَحٰ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

                                                             
15 Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail dan Kartiko A. Wibowo, BMT: 

Praktik dan Kasus (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 67. 
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maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” 
Hadits Nabi:  

أَْن النَّبِي َصلَّى الله َعلَْيِه َوَسلََّم قاََل : ثَََل ُث فِْيِهنَّ البََرَكة 

بِا لثَِّعيِرِلْلبَْيِت  : البَْيُع ِإلَى أََجٍل ولُمَق َرَضة , َوَخْلُط اْلبُر ِ

)َرَواهُ اْبُن َماَجه(اَلَِلْلَبْيعِ   

Dari Syuaib ar Rumaira, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tiga perkara 

didalamnya terdapat keberkahan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh 

(murabahah), (2) Muqaradhah (nama lain dari mudharabah), 

mencantumkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan 

untuk diperjual belikan.” (HR. Ibnu Majah) 

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah termasuk BMT yang 

tertulis dalam Fatwa DSN-MUI: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba; 

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syari’at Islam; 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya; 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri 

dan pembelian ini harus sahdan bebas riba; 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya; 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati; 
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8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga , akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik bank.16 

Meskipun BMT Palur sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, 

kenyataannya di setiap usaha memang akan selalu dihadapkan pada resiko. 

Lembaga-lembaga keuangan termasuk BMT Palur seringkali dihadapkan 

oleh resiko, salah satunya yaitu pembiayaan yang bermasalah. Dalam 

menghadapi pembiayaan bermasalah BMT Palur harus menyelesaikannya 

sesuai dengan dasar hukum Islam. Berbagai tahapan yang dilakukan BMT 

Palur sebagai usaha untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah 

bermasalah, yaitu: 

1. Penagihan secara intensif yang dilakukan BMT Palur dengan cara 

menghubungi nasabahnya untuk membicarakan masalah penyelesaian 

pembiayaannya. BMT Palur masih mengedepankan silaturahmi sehingga 

jika terjadi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah maka BMT Palur 

akan bersilaturahmi mendatangi anggotanya untuk membicarakan 

permasalahan yang sedang dihadapi anggota dan mencari jalan keluar 

bersama-sama agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.  

2. Pemberian Surat Peringatan kepada anggota yang belum melakukan 

pembayaran angsuran pada saat waktu yang sudah disepakati. Surat 

Peringatan dikeluarkan BMT secara berkala mulai dari SP 1, jika setelah itu 

anggota belum juga membayar maka dikeluarkan SP 2 hingga kemudian SP 

3 adalah surat peringatan terakhir yang diberikan oleh BMT Palur apabila 

anggota masih juga tidak membayarkan kewajibannya. 

                                                             
16 www.dsnmui.or.id diunduh pada tanggal 09 April 2020. 

http://www.dsnmui.or.id/
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3. Rescheduling (Penjadwalan Kembali), yaitu tindakan yang berbentuk 

penjadwalan kembali kewajiban anggota. Rescheduling dapat dilakukan 

dengan melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, 

perubahan jadwal angsuran, pemberian grace period (masa tenggang) dan 

perubahan jumlah angsuran.17  

Tindakan Resheduling yang diterapkan BMT Palur sesuai dengan Firman 

Allah yang tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280: 

ِّۚ َوأَن تََصدَّقُواْ َخۡيٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُۡم تَۡعلَُمونَ إ ِ لَٰى َمۡيَسَرة   

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

Penjadwalan kembali tagihan murabahah (rescheduling) sudah diatur 

dalam Fatwa DSN-MUI. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali 

(rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 

menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang 

telah disepakati, dengan ketentuan: 

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 

2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. 

3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak.18 

4. Restructuring (Penataan Kembali), yaitu tindakan berbentuk penyusunan 

ulang terhadap seluruh kewajiban anggota. Tindakan restructuring 

dilakukan dengan melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan 

dengan waktu pengembalian yang tetap ada, penggantian hak-hak BMT 

oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi 

                                                             
17 Widiyanto, Op.Cit., hlm. 98. 
18 www.dsnmui.or.id diunduh pada tanggal 09 April 2020. 

http://www.dsnmui.or.id/
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kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama, dan  pembuatan 

perjanjian yang baru dengan menghapus perjanjian yang ada..19 

5. Reconditioning (Persyaratan Kembali), yaitu tindakan adanya persyaratan 

ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. 

Tindakan reconditioning dapat dilakukan dengan perubahan agunan dan 

bantuan manajemen (pembinaan kepada anggota).20 

Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda: 

 هُ نْ عَ  اللهُ  جَ رَّ ا، فَ يَ نْ  لد  ا بِ رَ كُ  نْ مِ  ة  بَ رْ كُ  مٍ لِ سْ مُ  نْ عَ  جَ رَّ فَ  نْ مَ 

 امَ ادَ مَ  دِ بْ عَ الْ  نِ وْ عَ  يْ فِ  اللهُ ، وَ ةِ امَ يَ قِ الْ  مِ وْ يَ  بِ رَ كُ  نْ مِ  ة  بَ رْ كُ 

)رواه مسلم( هِ يْ خِ أَ ا نِ وْ عَ  يْ فِ  دُ بْ عَ الْ   

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, 

Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 

menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” 

6. Eksekusi jaminan  

Apabila anggota sudah tidak ada I’tikad baik atau sudah tidak mampu 

lagi untuk membayar hutangnya, maka BMT Palur akan melakukan 

penyitaan jaminan. Kemudian, setiap anggota harus merelakan barang 

jaminannya untuk dijual apabila  ia sudah tidak mampu lagi untuk melunasi 

hutangnya. Barang jaminan tersebut dapat dijual kepada BMT Palur atau 

melalui BMT Palur sesuai dengan harga pasar. Hasil dari penjualan barang 

jaminan akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Sisa hasil penjualan 

akan diserahkan kembali kepada anggota apabila hasil dari penjualan 

barang jaminan tersebut setelah untuk melunasi hutangnya terdapat 

kelebihan. Tetapi jika hasil penjualan barang jaminan belum dapat menutup 

                                                             
19 Widiyanto, Loc.Cit. 
20 Ibid., hlm. 99. 
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hutangnya, maka sisa hutang akan tetap menjadi kewajiban anggota untuk 

melunasinya. Seperti firman Allah yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 

29: 

ٓ أَن تَُكوَن  ِطِل إَِلَّ لَُكم بَۡينَُكم بِٱۡلَبٰ أَي َها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُٓواْ أَۡمَوٰ

نُكۡمِّۚ َوََل تَۡقتُلُٓواْ أَنفَُسُكۡمِّۚ إِنَّ ٱللَّهَ َكاَن  َرة  َعن تََراض  م ِ بُِكۡم تَِجٰ

 َرِحيٗما

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.” 

Dalam Fatwa DSN-MUI sudah diputuskan mengenai penyelesaian 

piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. LKS boleh 

melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak 

bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu 

yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau 

melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 

b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 

c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan 

sisanya kepada nasabah. 

d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 

menjadi utang nasabah. 



17 
 

e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya.21 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah 

bermasalah di BMT Palur disebabkan oleh 2 faktor yaitu pihak BMT (faktor 

intern) yaitu Account Officer kurang akurat dalam menganalisis keadaan 

anggota dan system monitoring yang dilakukan Account Officer kurang 

intensif. Faktor yang kedua adalah pihak anggota (faktor ekstern) yaitu usaha 

milik anggota yang sedang mengalami penurunan pendapatan,  tidak adanya 

I’tikad baik dari anggota untuk melunasi hutangnya, dan bencana alam. 

Tahapan penyelesaian apabila terjadi pembiayaan murabahah bermasalah di 

BMT Palur dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penagihan secara intens, 

dikeluarkannya Surat Peringatan (SP 1, SP2 dan SP 3), Rescheduling, 

Restructuring, Reconditioning, dan pengeksekusian jaminan. Tahapan 

penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh  BMT 

Palur sudah sesuai dengan dasar hukum yang tertulis di dalam ayat Al-Qur’an, 

riwayat hadits maupun Fatwa DSN-MUI. 

4.2 Saran 

Pertama, BMT Palur harus  memberikan pelatihan survey yang ketat  

kepada bagian pembiayaan agar lebih teliti dalam melakukan survey kepada 

anggota seperti menganalisis keadaan ekonomi anggota beserta tanggungan 

hidup yang dimiliki anggota tersebut dan usaha atau pekerjaan yang anggota 

lakukan. BMT Palur juga harus memberikan arahan pentingnya kejujuran pada 

                                                             
21 www.dsnmui.or.id diunduh pada tanggal 09 April 2020. 

http://www.dsnmui.or.id/
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anggota dalam melakukan akad pembiayaan sehingga dalam melakukan survey 

nya mereka mendapatkan data-data konkrit hasil dari kejujuran anggotanya. 

Kedua, sistem pengawasan BMT Palur terhadap anggota yang menerima 

pembiayaan harus lebih ketat.  

Ketiga, pihak BMT Palur  harus selalu melakukan pengecekan atas 

sertifikat, surat dan lainnya yang memuat status hak milik setiap barang yang 

dijadikan jaminan oleh anggotanya. 
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