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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah 

Usaha Mulia Magelang 

Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan 

karyawan BMT Amanah Usaha Mulia, dapat penulis sampaikan bahwa 

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Usaha Mulia 

sebagai berikut:
1
  

1. Faktor internal 

Merupakan faktor yang terjadi dari perusahaan (BMT) itu sendiri, faktor 

utama yang paling dominan dari sisi manajerial.  

a. Kurang telitinya petugas BMT dalam menganalisis data calon anggota 

pembiayaan terkadang yang tidak sesuai dengan keadaan calon 

anggota sebenarnya. Karena hanya menggunakan asas kepercayaan 

yang sering disalah gunakan oleh anggota yang nakal.  

b. Kurang disiplinnya karyawan BMT  dalam melakukan penagihan, 

karena banyak para petugas tidak memiliki sikap profesional dalam 

kinerjanya. 

c. Pengawasan BMT setelah pembiayaan diberikan kepada anggota tidak 

optimal, sebab kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan 

SOP dan kurangnya SDM yang khusus untuk pengawasan 

pembiayaan. 

2. Faktor eksternal 

Faktor ekstenal merupakan faktor yang terjadi dari pihak anggota atau 

diluar kekuasaan BMT. 

a. Karakter nasabah yang tidak amanah (tidak jujur) 

Pada dasarnya setiap pengajuan pembiayaan oleh nasabah akan 

dilakukan survei terlebih dahulu mengenai karakter si nasabah. 
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Namun demikian, keakuratan dari pada survei ini belum bisa 100% 

sebab sifat nasabah bisa berubah-ubah kapan saja. Dalam hal ini 

anggota sengaja tidak membayar kewajibanya kepada BMT, pada hal 

anggota tersebut memiliki kemampuan untuk membayarnya atau bisa 

dikatakan bahwa anggota tersebut tidak memliki itikad baik untuk 

membayar angsuran. Ada juga anggota yang menyalah gunakan 

pembiayaan (sidetreaming), artinya dalam penggunaan dana tidak 

sesuai dengan tujuan yang telah perjanjikan  dalam kontrak 

pembiayaan tersebut.  

b. Gagalnya usaha nasabah 

Dalam kondisi ini anggota tidak mampu untuk membayar 

kewajibanaya terhadap BMT karena usahanya mengalami 

kebangkrutan sebab anggota kurang profesional dalam mengelolanya. 

Gagalnya usaha tersebut secara otomatis menyebabkan anggota tidak 

memiliki pendapatan yang baik sehingga anggota mengalami 

kesulitan untuk membayar kewajibanya.  

c. Menyalah gunakan dana, sebenarnya anggota tersebut mampu untuk 

membayar kewajibanya terhadap BMT tetapi banyak naggota yang 

mempentingkan kebutuhan pribadi dari pada harus membayar 

kewajibanya. 

d. Bencana alam atau faktor ketidak sengajaan 

Bencana alam merupakan faktor ekstenal yang sulit untuk dihindari. 

Pada tahun 2010 Kabupaten Magelang mengalami bencana alam yaitu 

dengan meletusnya gunung Merapi, hal utama yang akan difikirkan 

saat itu adalah bagaiman cara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, 

sehingga anggota mengalami kendala dalam mengembalikan 

kewajibanya kepada pihak BMT. 
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B. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad 

Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang 

Fakta di lapangan hampir semua lembaga keuangan syariah (BMT) 

pada umumnya mengalami pembiayaan bermasalah, upaya untuk mengurangi 

terjadinya pembiayaan bermasalah pihak BMT mensyaratkan adanya barang 

jaminan yang berupa BPKB atau sertifikat tanah. 

Di zaman sekarang untuk mencari orang yang benar-benar jujur itu 

sangat sulit, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah 

pihak BMT mensyaratkan kepada calon anggota untuk memberikan  barang 

jaminan, dimana barang jaminan tersebut berguna untuk melunasi kewajiban 

anggota jika suatu saat mengalami kemacetan dalam membayar angsuran.  

Langkah-langkah dalam penyelesain pembiayaan macet pada akad 

murabahah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pendekatan secara lisan 

Pada cara ini biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet 

dilakukan oleh pihak BMT Aulia sendiri  secara persuasif, kekeluargaan 

dan musyawarah atau mediasi melalui pihak ketiga dengan harapan 

anggota mau melunasi kewajibanya  

2. Pendekatan secara tertulis  

Apabila tahap pertama tidak berhasil, maka BMT melakukan upaya 

yang kedua dengan memberikan surat peringatan (somasi) 1 kepada 

anggota yang menunggak pembayaran selama 90 hari atau 3 bulan, namun 

belum melampaui 6 bulan. Jika masih tidak ada respon dari anggota, maka 

BMT Aulia akan memberikan surat peringatan 2 dan 3 disertakan dengan 

surat pernyataan untuk mengambil dan menjual barang jaminan  atas dasar 

kuasa dari anggota.  

Jika masih tidak ada respon dari anggota mengenai apa penyebab 

terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, maka pihak BMT Aulia akan 

melakukan tahap penyelamatan (restrukturisasi)  terhadap pembiayaan 
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tersebut. Sebagai upaya BMT dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan 

keadaan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut:
2
 

1. Rescheduling (penjadwalan kembali) 

BMT Amanah Usaha Mulia akan memperpanjang  akad sesuai dengan 

kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran atau jangka waktu 

angsuran. Dengan dilakukan rescheduling nasabah diberikan keringanan 

dalam masalah jangka waktu pembayaran. 

Misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 12 bulan, 

sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk melunasi 

kewajibanya, dalam hal ini tentu saja jumlah nominal angsuranpun 

menjadi  mengecil seiring dengan penambahan waktu angsuran. 

Dalam fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan 

kembali tagihan murabahah. Bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan 

kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 

menyelesaikan/melunasi pembiayaanya sesuai dengan jumlah dan waktu 

yang telah disepakati. 

2. Reconditioning (persyaratan kembali). 

Dalam hal ini BMT Amanah Usaha Mulia melakukan perubahan 

sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa mengurangi margin 

atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringan bagi hasil saja tanpa 

diberi perpanjangan waktu pembayaran. Reconditioning dilakukan oleh 

BMT Amanah Usaha Mulia ketika anggota sudah kesulitan dalam 

keuangan, seperti halnya anggota terkena musibah bencana alam, 

kebangkrutan usaha dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan 

usahanya tidak bisa jalan lagi. Dengan cara Reconditiong ini BMT 

Amanah Usaha Mulia  akan menyesuaikan dengan kemampuan anggota 

dalam membayar angsuranya. 
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3. Penyelesaian melalui jaminan 

Eksekusi jaminan adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh BMT 

Amanah Usaha Mulia setelah anggota tidak mampu membayar dan tidak 

mempunyai itikad baik dalam mengembalikan kewajibanya. Namun 

sebelum jaminan tersebut dijual atau dilelang BMT Aulia memberikan 

kesempatan kepada anggota untuk melunasi pembiayaan melalui cara yang 

lain. Ketika anggota sudah tidak mempunyai cara lain untuk 

membayarnya, maka BMT Aulia akan menjual barang jaminan anggota 

setelah ada perjanjian secara tertulis di dalam akad pembiayaan tersebut. 

Jika hasil dari penjualan jaminan tersebut tidak sebanding dengan nilai 

yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus 

menutupinya. 

 Dengan begitu  BMT Aulia akan mengambil barang yang dimilki 

oleh anggota dan dinilai berharga untuk dijualnya, sehingga bisa melunasi 

kewajibannya yang masih kurang. Karena itu sudah menjadi kesepakatan 

antara kedua belah pihak. Akan tetapi jika hasil dari pelelangan jaminan 

tersebut masih tersisa makan diberikan langsung kepada anggota. 

4. Write Off Final 

a. Klasifikasi Write Off 

1) Hapus Buku 

Yaitu BMT Amanah Usaha Mulia akan melakukan 

penghapusbukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah 

tergolong macet, akan tetapi masih tetap di tagih dengan melihat 

kemampuan anggota. Hapus buku hanya boleh dilakukan terhadap 

anggota yang pembiayaanya sudah tergolong macet, akan tetapi 

berdasarkan analisis BMT secara materi masih ada sumber 

pembiayaan meskipun sangat terbatas jumlahnya untuk membayar. 

2) Hapus Tagih 

BMT Amanah Usaha Mulia melakukan penghapusbukuan dan 

penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang benar-benar 

macet. Penghapustagihan dilakukan oleh BMT Aulia terhadap 
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anggota yang pembiayaanya sudah benar-benar macet dan anggota 

meninggal dunia. Berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan 

BMT, anggota yang bersangkutan benar-benar tidak mempunyai 

sumber pendapatan untuk membayar. Hal ini jika anggota tersebut 

tergolong dari 8 asnaf maka akan di lunasi dengan dana ZIS (zakat, 

infaq, shodaqoh), jika anggota yang meninggal dunia akan di 

hapusbukuan dan hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai 

catatan pembiayaan yang lancar. 

b. Sumber Penghapusan Pembiayaan 

1) Sumber penghapusbukuan 

2) Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (zakat, infak, 

shodaqoh) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Amanah Usaha 

Mulia. 

3) Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang 

meninggal dunia beasal dari dana ta’awun yang dimasukkan dalam 

rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15% 

dari plafon pencairan pembiayaan.  

Akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki untuk menangani 

pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Usaha Mulia yaitu dalam 

pengelolaan dana Baitul Maal. Pada pengelolaan dana Baitul Maal tidak 

berjalan dengan semestinya karena jumlah SDMnya masih kurang. Pada 

hal jika dana Baitul Maal bisa dikelola dengan baik, maka pihak BMT 

Amanah Usaha Mulia akan mendapatkan dana cadangan yang sukup untuk 

mengkover anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Hal teresbut 

dilakukan apabila anggota tidak mampu membayar kewajibanya dan 

termaksud dalam golongan 8 asnaf maka akan dilunasi dengan dana Baitul 

Maal (ZIS). 

Dampak dari pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan 

bisa mengurangi pendapatan atau keuntungan BMT Amanah Usaha Mulia 

dan peputaran modalnya tidak lancar mengingat dana yang dikelola oleh 
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BMT itu milik anggota yang dipercayakan kepada BMT, sehingga target 

yang diinginkan oleh BMT tidak dapat tercapai. 

Untuk mengurangi tingkat risiko pembiayaan bermasalah, maka 

diperlu ditekan lagi dalam menganalisis kelayakan calon anggota dalam 

suatu pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (Character. Capacity, 

Capital, Collateral, dan Conditioning Of Economic. Dari prinsip-prinsip 

tersebut, BMT Aulia menekan kepada prinsip Character sebab meskipun 

karaternya anggota baik belum tentu mempunyai itikad baik untuk 

membayar kewajibanaya terhadap BMT dan prinsip Capacity dimana 

BMT melihat kemampuan anggota dalam mengelola usahanya yang 

dibiayai oleh BMT. Apabila usaha anggota berjalan dengan baik maka ada 

kemungkinan anggota membayar angsuranya tepat pada waktunya.  

 

 


