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MOTTO 

 

 

  َوتََعا َونُوآ َعلَي آْلبِرِّ َوآلتَْقَوى
صلي  

ْثِم َواْلُعْد َواِن  َوََل تََعاَونُوآ َعلَي اْْلِ
ج 

 ....
 

                 

                                                         
 

 Artinya:”…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran….” (QS. Al Maidah:2) 

 

 Hiduplah sebagai pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di 

tepi jalan dan dilempari orang dengan datu, tetapi dibalas 

dengan  buah. (Abu Bakar Sibli) 
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ABSTRAK 

 

KJKS BMT Yaummi Fatimah merupakan lembaga 

jasa keuangan syariah yang menghimpun dana dari 

masyarakat berupa tabungan dan deposito, serta menyalurkan 

dananya kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan. Dalam penyaluran pembiayaan pasti terjadi 

permasalahan yaitu pembiayaan bermasalah. Ketika terjadi 

permasalahan tersebut maka sangat diperlukan strategi dalam 

menanganinya. Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti bagaimana strategi yang digunakan 

untuk menangani pembiayaan bermasalah di KJKS BMT 

Yaummi Fatimah Pati. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang diperoleh dari data primer dan sekunder, 

dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian teknik analisisnya menggunakan 

metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan 

deskripsi tentang subjek yang diteliti. 

Hasil dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan 

bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT 

adalah pertama dengan menggunakan strategi persuasif / 

pendekatan kekeluargaan. Nasabah diajak bermusyawarah 

untuk mencari solusi permasalahan. Selain itu bisa juga 

dilakukan revitalisasi dengan cara rescheduling, dan 

reconditioning, atau dengan langkah akhir yaitu eksekusi 

jaminan. 

 

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Strategi, Penanganan 
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