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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

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 

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

Keuangan Mikro, Bab I, pasal 1. 



2 
 

berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah 

pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.2 

Menurut Djazuli, 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.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 

                                                             
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. 
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. 

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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intermediasi. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat.5 

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 

                                                             
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. 
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 
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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. 

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 

                                                             
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. 
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. 
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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 

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 

                                                             
11 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21. 
12 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hlm. 73. 
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tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati ditinjau dari sudut 

pandang Hukum Islam. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah di BMT Palur? 

2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Palur? 

3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Palur dalam 

perspektif hukum Islam? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pembiayaan bermasalah di BMT Palur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang terjadi di BMT Palur. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah 

yang dilakukan BMT Palur dalam perspektif hukum Islam. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Praktis 

Bagi BMT Palur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah.  

2. Kegunaan Akademis 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas 

akademika. 
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E. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait dengan kredit macet atau pembiayaan bermasalah 

yaitu diantaranya: 

Yushini Khadijah Matin (2016) pada skripsi berjudul 

“PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP AKAD QARDH DI 

KOPERASI AS-SAKINAH ‘AISYAH KOTA MALANG PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM”. Penelitian ini membahas tentang penggunaan akad qardh 

dalam upaya penyelesaian kredit macet di koperasi yang ditinjau dari sudut 

pandang Hukum Islam. Dari penelitian ini disimpulkan untuk tahap pertama 

dan tahap kedua penyelesaian kredit macet tehadap akad qardh di Koperasi As-

Sakinah ‘Aisyah Kota Malang sudah sesuai dengan perspektif Hukum Islam. 

Koperasi As-sakinah juga memberikan sanksi kepada anggota yang tidak 

memiliki itikad baik untuk mengembalikan seperti yang dijelaskan dalam surat 

Al-Baqarah ayat 280. Namun sejauh ini, masih belum ada anggota koperasi 

yang meminjam sampai mendapatkan sanksi, sehingga sanksi tersebut masih 

belum diterapkan.13 

Rina Kusfianingrum (2017) pada skripsi  berjudul “PENYELESAIAN 

KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM 

PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI  

KASUS DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJOKOTA 

BLITAR)”. Penelitian ini meneliti tentang penyelesaian kredit macet 

pembiayaan murabahah di BMT dalam perspektif FATWA DSN-MUI NO: 

47/DSN-MUI/II/2005. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penyelesaian kredit 

macet pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara administratif yaitu 

                                                             
13 Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-Sakinah 

‘Aisyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016. 
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dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali 

(reconditioning), penataan kembali (restructuring) dengan dasar musyawarah 

untuk mencapai mufakat. Mengenai jaminan dalam pemberian pembiayaan, 

jaminan dalam pemberian pembiayaan BMT dilakukan dengan cara membuat 

perjanjian jaminan kredit secara sepihak dan dibakukan sehingga terkesan 

menguntungkan pihak BMT dan seakan mengesampingkan hak nasabah. 

Pernyelesaian perselisihan yang timbul akibat adanya perjanjian ini pihak BMT 

menunjuk Pengadilan Negeri setempat sebagai lembaga hukum yang dipercaya 

untuk menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian Kredit macet pembiayaan 

murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar perspektif 

Fatwa DSN MUI NO. 47/DSNMUI/II/2005 Praktik penyelesaian kredit macet 

pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali 

(rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali 

(restructuring) berdasarkan musyawarah dengan nasabah sudah sesuai dengan 

ketentuan fatwa. Mengenai penyelesaian yang dilakukan dengan cara membuat 

perjanjian jaminan kredit secara sepihak dan dibakukan sehingga terkesan 

menguntungkan pihak BMT dan seakan mengesampingkan hak nasabah, hal 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Mengenai penyelesaian 

perselisihan yang di lakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota 

Blitar melalui Pengadilan Negeri hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa 

No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi 

nasabah yang tidak mampu membayar.14 

Anita Handayani (2015) pada tugas akhir berjudul “STRATEGI 

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KJKS MITRA SEJAHTERA 

SUBAH”. Penelitian ini membahas tentang strategi penanganan pembiayaan 

                                                             
14 Rina Kusfianingrum, “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif FATWA 

DSN-MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota 

Blitar)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2017. 
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bermasalah dan sejauh mana upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di 

KJKS Mitra Sejahtera. Hasil dari penelitian tersebut yaitu KJKS Mitra 

Sejahtera sebagai lembaga keuangan non bank juga memiliki strategi 

penanganan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Strategi yang 

digunakan adalah dengan menggunakan strategi pendekatan kekeluargaan, 

revitalisasi, bantuan manajemen, collection agent dan penyelesaian melalui 

jaminan. Upaya pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh 

KJKS Mitra Sejahtera dilakukan dengan cara analisis kelayakan mitra anggota, 

survey dan pengawasan setelah pencairan.15 

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang 

menguraikan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Namun 

disamping adanya kesamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan 

ketiga penelitian terdahulu tersebut yaitu mengenai akad yang digunakan serta 

penjelasan yang ditinjau menurut Hukum Islam. Sehingga penelitian ini 

walaupun terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu namun tetap memiliki 

perbedaan dalam pemaparan hasil akhir. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan 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. 

 

                                                             
15 Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan 

Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”, Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN 

Walisongo Semarang, 2015. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 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.16 

 

3. Tempat dan Penentuan Objek serta Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di BMT Palur, yang berlokasi di Banaran, 

Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah. Objek dalam penelitian 

ini yaitu pembiayaan murabahah bermasalah dan yang menjadi subjek 

penelitian adalah pihak manajemen dan marketing BMT Palur yaitu Mas Lilik 

dan Mbak Atik serta anggota BMT Palur yang mengalami pembiayaan 

murabahah bermasalah.  

 

4. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya atau yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang 

sedang diteliti oleh penulis. Adapun data primer dalam penelitian ini 

dilakukan melalui wawancara dengan pengurus BMT Palur dan 

observasi langsung terhadap proses penanganan pembiayaan 

bermasalah serta data-data dari BMT Palur. 

 

b. Data Sekunder 

                                                             
16 Aswan, “Studi Islam dengan Pendekatan Normatif”, Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah pendidikan 

Agama Islam Vol. 3 No.1, 2013, hlm. 1. 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

melalui media perantara yaitu data yang sudah diolah oleh pihak lain 

berupa karya tulis ilmiah, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan 

objek penelitian yakni pembiayaaan murabahah bermasalah.  

 

5. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara (interview) 

Metode wawancara/interview adalah proses tanya jawab secara langsung 

antara pewawancara dengan responden atau orang yang akan diwawancarai 

untuk mendapatkan keterangan atas penelitian yang sedang dilakukannya. 

Responden dalam penelitian ini adalah pihak manajemen BMT palur serta 

nasabah BMT Palur yang mengalami pembiayaan bermasalah. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah gambaran peristiwa yang sudah berlalu yang 

diabadikan dalam bentuk tulisan, foto atau karya-karya monumental.17 

 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deduktif yaitu 

cara 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. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah 

Bermasalah di BMT Palur dalam Perspektif Hukum Islam” disusun dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

                                                             
17 Ibid, hlm 176. 
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Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan pembahasan tentang latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan landasan teori yang berisi uraian mengenai jual beli 

murabahah dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian, landasan hukum, 

rukun, syarat dan Fatwa DSN. 

Bab III berisi tentang gambaran umum dan data primer. Dalam gambaran 

umum diuraikan mengenai sejarah, profil, visi dan misi, serta produk dan jasa 

BMT Palur. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang memaparkan data hasil penelitian 

mengenai penyelesaian murabahah bermasalah di BMT Palur yang terdiri dari 

sub bahasan pertama mengenai sejarah singkat BMT Palur, sub bahasan kedua 

mengenai praktik penyelesaian murabahah bermasalah di BMT Palur yang 

menguraikan identitas informan dan sub bahasan ketiga yang membahas  

temuan hasil penelitian tersebut mengenai penyelesaian murabahah bermasalah 

di BMT Palur dalam perspektif Hukum Islam. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 


