
 i

PERAN  RESCHEDULING  DAN  RECONDITIONING  DALAM  

UPAYA PENANGANAN  PEMBIAYAAN  BERMASALAH  PADA  

KJKS BMT  WALISONGO SEMARANG 

 
SKRIPSI 

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Ekonomi Islam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Disusun oleh: 
 
 

NURUL HIDAYAH 
0 8 2 4 1 1 0 6 3 

 
 

 
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2012 



 ii



 iii  



 iv

MOTTO 
 

����� ��֠⌧
 ��� ������� ���������� 
������ ���ִ� !�" � ��#�� 

$%&�֠�'()�* +�,�ִ- /�012 $ ��� 
/456
 ��&☺�9 ��* :;<=>     

Artinya: 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.(Al Baqarah:280) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan karya ini kepada: 

 

• Bapak Hari Susilo dan Ibu Sutimah yang selalu mencurahkan 

kasih sayangnya yang tak terhingga kepada penulis. Do’a dan 

dukunganmu senantiasa terus ku harapkan agar langkahku esok 

terus maju. 

 

• Adikku tersayang Anna. Kebahagiaanku tak akan lengkap tanpa 

kamu. 

 

• Aa’ Ahmad Khabib terimaksih telah meberikan semangat kepada 

penulis. Semoga kebahagiaan selalu bersamamu. 

 

• Sahabat- sahabatku ulin, uut, masula dan juga buat teman- 

teman sepejuangan (Alma, Anna, Rhumy, Atin, Muji)dan juga 

teman- teman Eib angkatan 2008. 

 

• Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan 

skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 



 vi

DEKLARASI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                              Semarang, 12 November 2012 

Deklarator,    

 
 
 

 
   Nurul Hidayah 
    NIM. 082411063 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan penuh kejujuran hati dan tanggung 

jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini 

tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang 

lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini 

tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi 

yang dijadikan sebagai rujukan 

 



 vii

 

ABSTRAK 

 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan syariah 

yang dalam usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam 

menyalurkan pembiayaan harus di analisis secara mendalam dan dengan prinsip 

kehati- hatian. Namun dalam pemberian pembiayaan kepada mudhorib tersebut 

terkadang tidak dapat kembali tepat pada waktu yang telah disepakati. Dan 

pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh dan mengganggu kinerja BMT, 

untuk itu pihak BMT harus segera menangani pembiayaan bermasalah tersebut 

dengan cara menggunakan Rescheduling, Reconditioning,Restructuring dan 

Liquidation. KJKS BMT Walisongo Semarang dalam menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah yaitu menggunakan cara Rescheduling, Reconditioning dan Liquidation. 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas tiga permasalahan 

yaitu sejauh mana pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KJKS BM Walisongo 

Semarang, bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT 

Walisongo semarang, dan bagaimana peran Rescheduling dan Reconditioning dalam 

upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

bersifat menggambarkan keseluruhan obyek permasalahan penelitian dan dari 

gambaran tersebut akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan, dimana penulis 

dalam melakukan pendekatan deskriptif analisis itu menggunakan metode kualitatif. 

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pembiayaan yang terjadi pada KJKS 

BMT Walisongo Semarang masih dalam tahap yang wajar dan masih bisa ditangani, 

dai tahun 2009 sampai 2011 jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan 

bermasalah kurang lebih 5 % dari 174 jumlah nasabah pembiayaan. Strategi yang 

digunakan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan Rescheduling, 

Reconditioning dan Liquidation. Namun selama ini pihak KJKS BMT Walisongo 



 viii  

belum pernah mengatasi pembiayaan bermasalah sampai dengan tahap Liquidation. 

Peran Rescheduling dan Reconditioning sangat membantu KJKS BMT Walisongo 

karena dengan penyelesaian tersebut sangat membantu dan meringankan nasabah 

dalam mengangsur pembiayaannya, serta dapat membantu beban yang ditanggung 

nasabah. Hasil yang dicapai melalui proses tersebut dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalah bisa memperoleh hasil yang maksimal. Namun sesuai praktiknya cara 

tersebut belum sesuai dengan ekonomi syari’ah dan masih memberikan keuntungan 

yang besar bagi BMT. 

 

Kata kunci: pembiayaan bermasalah, strategi penanganan, peran Rescheduling dan 

Reconditioning 
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Huruf- huruf hijaiyah ada 28: 
 

 dad  = d = ض  alif  = tidak dilambangkan = ا

 ta’  = t = ط    ba’  = b = ب

 za’  = z = ظ    ta’  = t = ت

 ‘ =  ain‘ = ع    sa’  =  s = ث

 gain  = g = غ    jim  = j = ج
 fa’  = f = ف    ha’  = h = ح
 qaf  = q = ق    kha’  = kh = خ

 kaf  = k = ك    dal  = d = د

 lam  = l = ل    zal  = z = ذ
 mim  = m = م    ra’  = r = ر

 nun  = n = ن    zai  = z = ز

 wau  = w = و    sin  = s = س

 ha’  = h = ه    syin  = sy = ش

 ‘ = hamzah = ء    sad  = s = ص

 ya’  = y = ي       

 


