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ABSTRAK 

 

Pembiayaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh BMT, dalam 
menyalurkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun dari anggota. KJKS Baituttamwil 
Tamzis memberikan pembiayaan kepada anggotanya antara lain dalam bentuk pembiayaan 
pertanian, sebagian dari pembiayaan tersebut bermasalah. Dalam penelitian ini rumusan 
masalahnya adalah pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang di KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang 
Kejajar. Kedua, strategi apa yang diterapkan KJKS Baituttamwil Tamzis dalam menangani 
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang KJKS Baituttamwil 
Tamzis Cabang Kejajar dan untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah 
pada pembiayaan pertanian kentang yang diterapkan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan 
data skunder. Teknik pengumpulan data melalui dokumenasi, observasi dan wawancara. 
Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif analisis.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang ada dua factor, yaitu 
faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal yang berasal dari dalam KJKS 
Baituttamwil Tamzis yang terjadi pada saat analisa permohonan pembiayaan, faktor eksternal 
yang berasal dari anggota maupun gejala-gejala alam yang terjadi sehingga terjadi gagal 
panen. KJKS Baituttamwil Tamzis dalam penanganan pembiayaan bermasalah menggunakan 
musyawarah mufakat sebagai strategi penanganannya yang sebelumnya dilakukan analisis 
penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. 
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dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan 
Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya 
kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami 

terangkan dengan jelas. 

(QS Al-isra’ ayat 12) 
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