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MOTTO 

 

)رواهَالبخارىَومسلم(َاءَ ضَ ق ََمَ كَ ن َسَ حَ أ ََمَ كَ َرَ يَ خَ َنَ إ َف َ  

“Sesungguhnya diantara orang-orang yang terbaik dari kamu 

adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang”. 

(HR. Bukhari dan Muslim) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Penggunaan panduan dalam Translit dari arab ke latin 

dalam penelitian yang penulis buat berpedoman pada SKB 

(Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 

Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No.0543b/u/1987, sebagai 

mana berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

NO Huruf Arab Latin 

 Tidak dilambangkan ا 1

 B ب 2

 T ت 3

 ṡ ث 4

 J ج 5

 ḥ ح 6

 Kh خ 7

 D د 8

 Ż ذ 9

 R ر 10

 Z ز 11
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 S س 12

 Sy ش 13

 Ş ص 14

 ḑ ض 15

 T ط 16

 ẓ ظ 17

 ‘ ع 18

 G غ 19

 F ف 20

 Q ق 21

 K ك 22

 L ل 23

 M م 24

 N ن 25

 W و 26

 H ها 27

 ʾ ء 28

 Y ي 99

2. Konsonan Rangkap 

Huruf konsonan atau huruf mati yang di letakkan 

beriringan karena sebab dimasuki harakat Tasydid atau 

dalam keadaan Syaddah dalam penulisan latin ditulis 

dengan merangkap dua huruf tersebut. 

Contohnya: متعقدين 
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3. Ta’marbutah 

Meruapakan tiga ketentuan yang berkaitan 

dengan penulisan ta’ Marbutah diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Bila dimatikan karena berada pada posisi satu kata 

maka penulisan ta’ marbutah dilambangkan dengan 

h. 

b. Bila dihidupkan karena beriringan dengan kata latin 

yang merupakan kata yang berangkaian (satu frasa) 

maka ditulis dengan ketetntuan menyambung tulisan 

dengan menuliskan ta’ marbutah dengan huruf ta’ 

dengan menambahkan vocal. 

Contohnya: نعمة هللا ditulis dengan Ni‟ matullȃh 

c. Bila diikuti dengan kata sandang Alif dan Lam dan 

terdiri dari kata yang berbeda maka penulisannya 

dengan memisah kata serta dilambangkan dengan 

huruf h. 

4. Vocal  

Harakat fat‟hah, kasrah dan dhammah (atau 

bacaan dalam satu harakat) dalam pedoman transliter 

dilambangkan dengan: 
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a. Fat‟hah ditulis dengan huruf a, contohnya: كتب ditulis 

dengan kataba 

b. Kasrah ditulis dengan huruf i, contohnya:ركب ditulis 

rakiba 

c. Dhammah ditulis dengan huruf u, contohnya: حسن 

ditulis hasuna 

Harakat untuk tanda baca panjang dalam 

pedoman transliter disebut sebagai berikut ini: 

a. Tanda baca panjang harakat atas atau dua alif 

disambung dengan ȃ. 

Contohnya: هالل ditulis dengan Hilȃl. 

b. Tanda baca panjang harakat bawah atau ya’ mati 

dilambangkan dengan ȋ. 

Contohnya: عليم ditulis „Alȋm. 

c. Tanda panjang harakat dhammah atau wau mati 

dilambangkan dengan ȗ. 

Contohnya: كيف  ditulis kaifa 

 ditulis dengan haula  حول 

5. Vocal yang berurutan dalam satu kata 

Apostrof digunakan sebagai pemisah antara huruf vocal 

yang berurutan dalam satu kata. Contohnya: أأ نتم ditulis 

a‟antum 
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6. Kata sandang Alif dan Lam  

Huruf lam diiringi dengan huruf yang termasuk pada 

golongan syamsiyah maka dihilangkan al nya diganti 

dengan huruf syamsiyah tersebut seperti contoh berikut: 

 ditulis dengan as-Syams. Huruf alif lam yang الشمس

diiringi dengan huruf karimah maka penulisannya tetap 

mencantumkan alif lamnya. Contohnya : القمر ditulis al-

Qamr 

7. Penulisan untuk kata-kata dalam suatu rangkaian 

kalimat, bila ditulis sesuai dengan pengucapannya 

ataupun penulisannya. 

8.  Contohnya:  ذوى الفروض ditulis dengan żawwilfuru‟ atau 

żawi al furūd. 
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ABSTRAK 

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk 

KSPPS TAMZIS Bina Utama yang paling diminati oleh 

masyarakat, khususnya yang berada di kecamatan Kertek, 

karena mayoritas masyarakat daerah setempat bergelut pada 

bidang perdagangan dan pertanian. KSPPS TAMZIS 

menyediakan dana bagi mereka yang kekurangan modal dan 

yang akan merintis usahanya. Setiap tahunnya TAMZIS pusat 

selalu mewajibkan cabang- cabangnya untuk mencapai target 

pembiayaan sesuai aturannya. KSPPS Tamzis Bina Utama 

dalam memberikan pembiayaan kepada anggota tidak bisa 

terlepas dari pembiayaan bermasalah yaitu tidak kembalinya 

pokok pembiayaan dan bagi hasil yang telah disepakati pada 

awal akad. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk memperlajari lebih dalam mengenai prosedur 

pembiayaan mudharabah, faktor yang menyebabkan 
pembiayaan mudharabah bermasalah dan penanganan 

pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS Tamzis Bina 

Utama pada sektor pertanian. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di KSPPS 

TAMZIS Bina Utama cabang Kertek. Data-data dalam 

penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer 

dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur 
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pembiayaan mudharabah yaitu anggota datang ke kantor dengan 

membuka rekening untuk menjadi anggota sebesar Rp 20.000,-; 

faktor yang menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah 

dapat disebabkan oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama yang 

kurang teliti dalam menganalisa pembiayaan anggota dan 

pengawasan yang kurang setelah pembiayaan diberikan, selain 

itu juga disebabkan oleh pihak anggota yaitu anggota dengan 

sengaja tidak mau membayar angsuran atau karena usaha 

anggota mengalami penurunan. Sedangkan penanganan yang 

dilakukan oleh pihak KSPPS Tamzis Bina Utama terhadap 

pembiayaan bermasalah yaitu dengan memberikan solusi kepada 

anggota yang mengalami masalah pribadi, anggota yang 

bangkrut, anggota yang meninggal dunia serta anggota yang 

mengalami kebakaran, selian itu pihak KSPPS Tamzis Bina 

Utama juga memberikan surat peringatan kepada  anggota 

apabila anggota tidak memberikan respon yang positif terhadap 

pihak KSPPS dan penjualan agunan secara sukarela dan melalui 

badan pelelangan. 

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, KSPPS, Mudharabah 
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