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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang 

menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga 

ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga 

keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society, Credit Union, pialang 

saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan 

bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 

kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank 

(asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek). 

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik 

modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana 

dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran 

lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang 

dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam 

bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga 

keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman 

utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari 

lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contoh dari lembaga 

keuangan adalah bank.1 

                                                 
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga keuangan. di akses pada jum’at 14.April.2017 ,pkl 10:00 
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Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur 

keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah 

pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu 

menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank 

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem 

bunganya.Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis 

dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global 

yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan 

syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-

lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan 

serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, 

peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.  

Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis 

yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin 

meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada 

krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 

300 miliar lebih.Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum 

ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal 

krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan.Oleh karena itu perlu langkah-

langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan 

perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank 

                                                                                                                                      

  
 



umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) 

atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis 

ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan 

no. 10 tahun 1998.Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut 

mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat 

dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. 

Pengertian koperasi berasal darai bahasa inggris co-oparation yang baerati 

usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara 

bersama-sama sebenarnya dapat di sebut sebagai koperasi. Namun demikian yang 

di makasud dengan koperasi di sini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan 

tertentu pula, perusahaan yang di dirikan oleh orng-orang tertentu,untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. 

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi 

satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka 

dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan 

ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai 

badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar 

perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Meskipun koperasi 

merupakan kumpulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi 

koperasi bukanlah badan amal.2 

Sebagaiman firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaroh ayat 

275 

                                                 
2
 Subandi.  Ekonomi Koprasi, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. V ,  h.17 



  ⧫❑➔→⧫ 
❑⧫  ⧫❑❑→⧫ 

 ☺ ❑→⧫  
⧫⧫ ⬧ 

 ▪☺  ⬧ 
 ❑⬧ 

☺ ⧫  
❑⧫  ◆ 

 ⧫ ⧫▪◆ 
❑⧫  ☺⬧ 

◼◆ ⬧→❑⧫  
◼▪ ⧫⬧ ⬧⬧ 

⧫ ◼ ◼◆ 
◼   ⧫◆ ⧫ 

⬧⬧ ⬧ 
  ➔  

→     
Artinya :orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 

riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 

terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.3 

 

                                                 
3
 Ibrahim muhammad. Ensiklopedi Islam Kaffah,(Surabaya: Elba fitra mandiri sejahtera,2012), Cet. IV, h.913 

 



 ⧫  
❑⧫◆  ❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫ 

⧫   
❑⬧ ⧫ ⧫ ⧫⬧ 
  ◆ ❑➔⬧ 

→    
⧫  ☺◆     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.4 

 

Pengertian monitoring (pengawasan) menurut para ahli: 

1.  George R. Tery :  mengartikan pengawasan adalah mendeterminasi apa yang 

telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, 

menerapkan tidankan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan 

2. Oxfam   

Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk memeriksa yang 

sudah untuk memeriksan bahwa semua berjalan untuk direncanakan dan memberi 

kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara metodologis. 

                                                 
4 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadisekonomi Syariah, (jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.16 

 

 



3. Handoko   : mendefinisikan pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkaitan dengan cara-

cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. 

Ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual harus 

memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer 

dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,00, kemudian ia menambahkan 

keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan 

harga Rp. 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan 

memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah 

menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil 

pedagang eceraan, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara 

angsuran. 

Ba’i al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan 

dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembeli (KPP). Dalam 

kitab al-Umm, Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir 

bisy-syira.5 

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka penulis 

mengambil judul penelitian ini :  pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BTM AMANAH Kabupaten Cirebon 

 

                                                 
5  Syafi’i Antonio Muhammad. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik.( Jakarta: Gema Insani, 2016), h.101. 

 



B. Identifikasi Masalah 

Fenomena yang terjadi dalam konteks ini yaitu monitoring pembiayaan 

murobahah. Adapun permasalah yang terjadi dalam penyaluran pembiayaan 

murobahah di KSPPS BMT AMANAH, banyaknya anggota yang terlambat dalam 

ansuran pembiayaan serta melewati jatuh tempo yang sudah di tentukan,maka dari 

itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan pembiayaan 

murobahah. 

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa 

yang ingin diteliti, maka peneliti membatasi penelitian ini pada permasalahan 

pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah, strategi pelaksanaan monitoring 

pembiyaan murabahah dan faktor yang menjadi kendala pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah. 

2. Perumusan Masalah 

a. Bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS 

BTM AMANAH Kabupaten Cirebon 

b. Bagaimana strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobaha 

KSPPS BTM AMANAHKabupaten Cirebon 

c. Faktor apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana penyelesaian  

pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BTM 

AMANAH Kabupaten Cirebon 

 



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BTM AMANAH Kabupaten Cirebon 

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah KSPPS BTM AMANAH Kabupaten Cirebon 

c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana 

penyelesaian dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BTM AMANAHKabupaten Cirebon  

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis 

maupun yang membaca, adapun kegunaannya sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah   

b. Bagi Institusi, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki 

dan penyempurnaan sistem yang telah dilakukan. 

Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang pembiayaan murobahah    

sebagai modal usaha kecil menengah yang diharapkan membantu perekonomian 

masyarakat. 

 

 



 E. SITEMATIKA PENULISAN  

   Sistematika Penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan membahas tentang:  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

E. Sitematika Penulisan 

  Bab II Kajian Teori membahas tentang: 

A. Pengertain Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

1. Pengertain Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

2. Fungsi Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

3. Tujuan Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

4. Jenis Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

5. Struktur Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

6. Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan  

B. Ba’i Al-murabahah  

1. Pengertian Ba’i Al-murabahah  

2. Landasan Syariah  

3. Syarat Ba’i Al-murabahah  

4. Beberapa Ketentuan umum  

5. Aplikasi Dalam Perbankan  

6. Manfaat Ba’i Al-murabahah  



Bab III Metodologi Penelitian membahas tentang:  

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

B. Latar Penelitian  

C. Metode Penelitian  

D. Prosuder Pengumpulan dan Pengolahan Data  

E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data  

F. Analisa Data  

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan Membahas Tentang: 

A. Deskripsi Data  

B. Pembahasan  

Bab V Kesimpulan Dan Saran membahas tentang: 

A. Kesimpulan   

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN TEORI 

A.  Monitoring dan pengawasan pembiayaan  

1. Pengertian monitoring dan pengawasan pembiayaan  

    Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk 

melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sendiri mungkin (early 

warning system) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu 

pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak 

timbul kerugian. 6 

    Sementara itu, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu 

fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan 

itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui terms of lending serta asuransi-

asuransi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadinya 

penyimpangan. 

    Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan / monitoring terhadap 

tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang 

melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas 

pembiayaannya.Menurut Hasibuan yang dikutip dari  Iven Agatha Christy, 

Kertahadi, dan Achmad Husaini, pengertian pengawasan pembiayaan lainnya 

adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, 

produktif dan tidak macet. Landasan syari’ah pengawasan dan monitoring 

pembiayaan adalah dalam  

                                                 
6 http://ibnu-soim.blogspot.co.id/2014/05/bab-i-pengawasapembiayaan.html.10.Desember.2017, pkl 

22:30 

http://ibnu-soim.blogspot.co.id/2014/05/bab-i-pengawasapembiayaan.html.10.Desember.2017


 

QS. An Nisa ayat 6 sebagai berikut: 

 ❑➔⧫◆ 
☺⧫◆  ⬧ 

❑◼⧫ ⬧ ⬧ 
◼◆   

❑➔⬧⬧ ⬧ 
⚫◆❑  ◆ 
❑➔⬧ ◆ 
◆  ⧫ 

 ⧫◆ ⧫  
➔⧫◆⬧  ⧫◆ ⧫ 

⬧ ◆⬧ 
➔☺  ⬧⬧ 

➔⬧ ⬧ 
⚫◆❑ ⬧ 

◼⧫  ◆ 
      

 

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu 

Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-

gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta 

anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu 

menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. Annisa : 6) 

 

 

Dalam QS. Al Fajr ayat 14 dijelaskan : 

  ◆ 

☺⬧    

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.(QS. Al Fajr : 14) 



2.   Fungsi monitoring dan pengawasan pembiayaan   

    Monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan 

tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang 

telah diterapkan dibidang pembiayaan, yaitu dalam bentuk surat edaran atau 

peraturan ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berlaku secara umum maupun 

secara khusus. 

    Pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap 

level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang 

pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Dengan demikian, pada hakikatnya 

pengawasan pembiayaan adalah bersifat melekat didalam setiap unit organisasi 

dan prosedur kerja yang ada dikelola oleh setiap level manajemen atau individu 

tersebut. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan 

eksternal atau internal auditor lain adalah sebagai sarana untuk melakukan re 

checking dan dinamisator apakah internal control  dibidang pembiayaan telah 

berjalan sebagaimana mestinya ataukah belum.7 

3.    tujuan monitoring dan pengawasan pembiayaan  

 Adapun tujuan dari Monitoring dan pengawasan pembiayaan adalah sebagai 

berikut: 

a.      Sistem atau prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar financial operation 

yang dapat dilaksanakan semaksimum mungkin 

                                                 
7.https://www.google.co.id/pengertaian.monitoring.pembiayaan.ibnusoim.Di Akses 

minggu.10.Desembr.2017 pkl.22:00 



b.    Panjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan harus dikelola dengan 

baik, agar tidak timbul risiko yagn di akibatkan oleh penyimpangan-

penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern perusahaan 

c.    Administrasi dan dokumentasi pembaiayan harus terlaksana sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian 

dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat 

dalam pembiayaan 

d.   Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan 

sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik 

e.    Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat 

dilakukan sehingga mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung 

terjadi bank yang sehat. 

  Tujuan dari monitoring  dan pengawasan pembiayaan tersebut, bila 

diperhatikan dengan teliti satu persatu, ada saling keterkaitan sehingga 

mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi 

penyebab timbulnya risiko dan pembiayaan yang merugi. Disamping itu, 

kemudian akan memperkuat posisi bank dan debitur dalam menghadapi risiko-

risiko mendatang. 

4.   jenis monitoring dan proses pengawasan pembiayaan  

     Pada prinsipnya, wewenang pemberian pembiayaan berada ditangan 

direksi. Akan tetapi, karena banyaknya permohonan pembiayaan maupun nominal 

pembiayaan, maka wewenang tersebut dilegasikan kepada unit kerja, kepada 

seseorang atau kepada tim. Demikian pula monitoring dan pengawasan 



pembiayaan tersebut. Namun, sangat tergantung kepada jenis struktur organisasi 

setiap lembaga keuangan. 

 

 

 

a.   Monitoring 

Maksud melakukan monitoring adalah untuk mengetahui secara dini 

penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil 

langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya.  

b.   Warning Signs 

Jarang pembiayaan bermasalah itu terjadi secara tiba-tiba. Sering penyimpangan 

(deviasi) itu terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai aspek usaha debitur 

sehingga akhirnya berakibat debitur tidak mampu membayar kembali 

pembiayaan.  

5.   Struktur pengawasan pembiayaan     

a.      Pengendalian intern 

Pengawas yang baik harus memiliki kemampuan, dalam arti handal, dan dapat 

menjamin  bahwa dalam penyaluran pembiayaan dapat dicegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak, karena hal itu dapat merugikan 

dan terjadinya praktik pemberian pembiayaan yang tidak sehat. 

b.   Pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan 

Agar pemberian pembiayaan efektif dan efisien dan untuk menghindarkan 

terjadinya penyelewengan adalah dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan 



yang telah ditetapkan. Pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan lazimnya 

adalah sebagai berikut: 

1.    Direksi 

2.   Group head (general manager) 

3.   Senior vice president 

4.   Vice president 

5.   Area manger 

6.   Senior officer 

7.   Manager  

8.   Branch manger 

9.   Account officer supervisor 

10. Recovery supervisor 

11. Loan administration supervisor 

12. Account officer 

13. Loan administration 

14. Recovery officer. 

c.   Pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak terkait 

Pelaku diketahui apakah ada pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang ada 

hubungan persaudaraan dengan direksi, komisaris, atau pejabat. Diteliti apakah 

jumlah pembiayaan tidak melebihi yang dibutuhkan, atau sebagaimana ketentuan 

dalam prinsip-prinsip kehati-hatian. 

d.   Pemberian pembiayaan kepada direktur besar tertentu 



Nasabah-nasabah besar tertentu adalah nasabah atau kelompok yang mendapatkan 

fasilitas pembiayaan terbesar dari portofolio pembiayaan. 

e.   Pengadministrasian dokumen pembiayaan  

Pengawasan dibidang administrasi dokumen pembiayaan mencakup penggunaan 

sarana buku pembantu, map, serta pelaksanaan komputerisasi administrasi 

kegiatan pembiayaan. Disamping itu, administrasi dan dokumentasi pembiayaan 

yang baik, akan menghasilkan kemudahan untuk memperoleh informasi dalam 

rangka menilai kegiatan usaha nasabah. 

f.      Kecukupan jumlah cadangan penghapusan pembiayaan 

Pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan dilakukan adalah sebagai 

tindakan berjaga-jaga terhadap kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat 

debitur tidak mempunyai kemauan atau kemampuan melunasi fasilitas 

pembiayaan yang telah diterimanya. Pembentukan cadangan tersebut dilakukan 

setiap bulan dengan memperhitungkannya terhadap rugi/laba bulan yang 

bersangkutan. 

6.  Pelaksanaan pengawasan pembiayaan 

Sudah dikemukakan diatas, bahwa financial  risk sebetulnya tidak terjadi 

secara tiba-tiba, tetapi lazim terjadi secara perlahan-lahan. Lihat proses kegiatan 

pembiayaan mulai dari collecting diatas, penentuan target market, analisis 

pembiayaan, dokumentasi, disbursement, monitoring/pengawasan pembiayaan, 

dan organisasi pembiayaan. Maka, pengawasan pembiayaan juga melalui suatu 

proses. Proses pengawasan pembiayaan itu berupa: 



a.   Menentukan suatu standar baku, yang landasan utamanya waktu sehingga bank 

mudah menentukan mutu pembiayaan 

b.    Hasil dari monitoring dan pengawasan pembiayaan dapat menggambarkan actual 

performance  pembiayaan itu sendiri 

c.   Membandingkan actual performance pembiayaan dengan standar baku yang 

sudah ditetapkan/disetujui otoritas moneter, selanjutnya di identifikasi dan di 

evaluasi atas devisi yang mungkin terjadi 

d.   Setelah diketahui devisi yang terjadi, kemungkinan penyebab kerugaian bagi bank 

atau baru berupa potential risk, maka harus dicari alternatif pemecahannya 

(problem solving). 

1.   Persiapan pengawasan pembiayaan 

a.   Pendekatan pengawasan  

Disadari bahwa ruang lingkup pengawasan pembiayaan itu sangat luas, maka 

pelaksanaan pengawasan pembiayaan harus berjalan secara efektif dan efisien 

terlebih bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja dan waktu yang terbatas. Oleh 

karena itu, dalam pemeriksaan, perlu adanya skala prioritas.  

b.   Penelitian pendahuluan 

Penelitian pendahuluan kegiatan usaha nasabah meliputi sebagai berikut: 

1)   Market (kegiatan pemasaran nasabah) 

2)   Kehandalan sarana produk. 

2.   Mekanisme pengawasan pembiayaan 

Kegiatan pengawasan bidang pembiayaan dimulai sejak permohonan pembiayaan 

nasabah diproses sampai pembiayaan dilunaskan atau diselesaikan. Proses 



permohonan pembiayaan nasabah dilakukan secara bertahap sehingga 

pengawasan pembiayaan juga dilakukan secara bertahap pula. Adapun tahapan-

tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a)  Tahap Perencanaan 

b)  Tahap  Pelaksanaan Pembiayaan 

c)  Tahap Evaluasi Pembiayaan. 

3.  Teknik Pengawasan Pembiayaan 

Teknik pengawasan pembiayaan adalah pendekatan yang digunakan dalam 

melakukan pengawasan. Beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam 

mendapatkan loan portofolio yang sehat, antara lain: 

a)   Monitoring pembiayaan 

b)   Pengawasan terhadap hal-hal yang masih menyimpang 

c)   Inspeksi on the spot. 

4.   Aspek-aspek pengawasan pembiayaan 

a)   Aspek kuantitatif  

Aspek kuantitatif yang diharuskan dapat dipertahankan bahwa data dan informasi 

yang disajikan untuk dasar pengambilan keputusan dapat diuji kebenarannya, 

objeknya, dan menurut keadaan yang sebenarnya.  

b)  Pengawasan administrasi pembiayaan 

Pengawasan dalam kegiatan administrasi pembiayaan sengat diperlukan karena, 

selain data administratif, akan diketahui adanya penyimpangan operasional yang 

terjadi, juga dapat menjadi umpan balik bagi manajemen untuk penentuan 

kebijakan dikemudian hari. 



c)   Pengawasan pembiayaan menurut Jenis pembiayaan 

Pembiayaan diberikan untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan data 

atau penyiapan barang dalam rangka ekspor.  

d)  Pengawasan melekat pembiayaan 

Pengawasan melekat dalam kegiatan dibidang pembiayaan merupakan salah satu 

unsur dari fungsi pengawasan didalam manajemen pembiayaan. Peranan yang 

diharapkan dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah untuk membantu 

semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan pembiayaan, karena 

kegiatan tersebut melibatkan dana dan kepentingan masyarakat luas. 

5.   Audit Intern Pembiayaan 

a.   Penilaian kecukupan dan efektivitas struktural pengendalian manajemen 

Pemeriksaana dan penilaian ini dimaksudkan untuk menentukan sampai  seberapa 

jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran dapat dicapai 

secara efisien dan ekonomis, serta menentukan sejauh mana struktur tersebut 

sudah berfungsi seperti yang di inginkan. 

b.   Penilaian kualitas kinerja 

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan 

sejauh mana tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam bisnis 

plani tercapai. 

c.    Jenis-jenis pemeriksaan 

1)   Pemeriksaan keuangan  

2)   Pemeriksaan kinerja/operasional 



3)   Pemeriksaan ketaatan 

4)   Manajemen audit  

d.   Tujuan dan sasaran audit pembiayaan 

1)   Tujuan audit pembiayaan 

a)   Menilai pertanggung jawaban pimpinan unit kerja 

b)   Memberikan bantuan manajerial  

c)   Menghemat pengeluaran  

2)   Sasaran audit pembiayaan 

a)   Prosedur pembiayaan 

b)   Analisis pembiayaan  

c)   Pelaksanaan pembiayaan 

e.   Tahapan audit intern 

1)   Persiapan audit intern pembiayaan 

a)   Melakukan penelitian peta pembiayaan audit yang akan diperiksa  

b)   Membuat desk audit untuk disetujui kepala divisi audit terhadap auditee yang 

akan diperiksa 

c)   Organisasi auditor 

d)   Memberitahukan tentang rencana audit intern ke audit. 

2)   Penyusunan program audit intern pembiayaan 

3)   Pelaksanaan penugasan audit intern pembiayaan. 

f.    Laporan hasil audit 

Setelah selesai melakukan kegiatan audit intern pembiayaan, auditor wajib 

menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus 



memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses 

penyusunan yang baik. 

g.   Tindak Lanjut Hasil Audit 

Unit pengawasan intern harus memantau dan menganalisis serta melaporkan 

perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh 

audit. Tindakan lanjut tersebut meliputi: 

1)   Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut 

2)   Analisis kecukupan tindak lanjut 

3)   Pelaporan tindak lanjut. 

h.   Dokumentasi dan administrais kegiatan audit intern pembiayaan 

Untuk mendukung hasil audit pembiayaan, divisi pengawasan intern harus 

mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak tahap 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit 

pembiayaan.  

i.    Objek audit intern bidang pembiayaan 

j.    Prosedur audit intern pembiayaan 

Untuk memperoleh hasil yang efektif dalam melaksanakna audit pembiayaan, 

maka dalam melakukan audit ditempuh prosedur-prosedur sesuai dengan objek 

pembiayaannya. 

k.   Teknik pemeriksaan 

Teknik pemeriksaan adalah cara-cara yang ditempuh pemeriksa untuk 

memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya 

dengan keadaan yang seharusnya.  



l.    Sarana audit intern 

a)  Internal control Questionnaire  

Internal control Questionnaire merupakan suatu kumpulan daftar pertanyaan yang 

telah disiapkan sebelumnya oleh auditor menyangkut seluruh sistem pengendalian 

intern dari objek yang akan diperiksa. 

b)      Audit check list  

Audit check list mempunyai fungsi yang sama seperti internal control 

questionnaire , dimana dalam audit check list ini oleh auditor digunakan untuk 

menilai sampai sejauh mana audit dapat memenuhi seluruh ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

c) Kertas kerja pemeriksaan  

Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang memuat data atau 

catatan yang dibuat, dan dokumen yang dikumplkan oleh auditor selama 

berlangsungnya pemeriksaan, mulai dari tahapan persiapan pemeriksaan sampai 

dengan tahap pelaporan, baik diperoleh dari dalam maupun dari luar unit kerja 

yang di periksa. 

B. Ba’i Al-Murabah 

1. Pengertian Ba’i Al-Murabahah 

    Secara bahasa murabahah berasal dari kata ribaha-yarbahu-ribha-

warabahan-warabahan  yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. 

Sedangkan kata ribh itu sendiri berarti kelebihan yang di peroleh dari dari 

produksi atau modal (profit). Murabah berasal dari masdhar yang berarti “ 

keuntungan, laba, atau faedah”. 



   Secara Istilah, murabahah ini banyak di definisikan  oleh para fuqaha. 

Jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga 

beli tambah dengan keuntungan. Gambaran murabahah ini,sebagaimana di 

kemukan oleh malikiyah, adalah  jual beli barang dengan harga beli beserta 

tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Hal senada di kemukan 

oleh Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa murabahah adalah menjual 

dengan harga beli tambah dengan keuntungan yang di sepakati. Wahbah az-

Zuhayli memberikan definisi murabahah dengan “jual beli dengan harga jual 

di tambah dengan keuntungan.’’ 

   Dari urain diatas, maka dapat di pahami bahwa yang di maksud dengan 

murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar di sertai dengan 

tambahan yang di tentukan  (resale with a stated profit). Dalam murabahah ini 

setidak-tidaknya ada dua pihak yang terlibat, yakni penjual dan pembeli. Di 

samping itu, dalam murabahan ini meski ada kejelasan tentang harga awal dan 

harga jual yang di sampaikan oleh pihak pembeli.8 

  Ba’i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual 

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli 

komputer dari grosir dengan harga Rp. 10.000.000,00, kemudian ia 

menambahkan keuntungan sebesar Rp. 750.000,00 dan ia menjual kepada si 

pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran 

                                                 
8  Yadi Janwari. Lembaga Keuangan Syariah. ( Bandung : PT Remaja rosdakarya offset.. 2015), h. 14 



tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan 

mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang 

akan diambil pedagang eceraan, serta besarnya angsuran kalau memang akan 

dibayar secara angsuran.  

   Ba’i al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan 

biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembeli (KPP). Dalam kitab al-

Umm, Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir bisy-

syira.9 

2. Landasan Syariah 

a. Al-Qur’an 

Firman Allah Surat al-Baqarah ayat 275. 

 ....    ◆  

⧫ ⧫▪◆ 

❑⧫ 

10Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…. Artinya :  

b. Al-Hadits 

    Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasullah saw. Bersabda, “Tiga hal di 

dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 

bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah) 

                                                 
9 Syafi’i Antonio Muhammad. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani, 2017.), h.101 

1O Depag RI. Al-Quran dan Terjemah.( Surabaya: MEKAR SURABAYA, 2009) 



3. Syarat Ba’i Al-Murabahah 

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Kontrak harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian. 

e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

Melanjutkan prinsip, jika syarat dalam (a),(d), atau (e) tidak dipenuhi, 

pembeli memiliki pilihan.11: 

a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 

b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang 

yang dijual, 

c. Membatalkan kontrak. 

 Jual beli secara al-murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang 

telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. 

Bila produk tersebut tidak memiliki penjual, sistem yang digunakan adalah 

murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan 

demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi 

kebutuhan si pembeli yang memesannya. Secara lengkap, sistem jual beli ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Tujuan murabahah kepada pemesan pembeli (KPP) 

                                                 
Syafi’i Antonio Muhammad. Op. Cit, h. 102. 



Ide tentang jual beli murabahah KPP tampaknya berakar pada dua 

alasan berikut. 

Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan 

pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. 

Pemesan berjanji untuk ganti pembeli aset tersebut dan memberinya 

keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya 

dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding 

alasan kebutuhan yang mendesak terhadap aset tersebut. 

  Kedua, mencari pembiayaan. Dalam modal operasi perbankan 

syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan 

alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, 

pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas (cash 

flow) yang bersangkutan. 

 Cara menjual secara kredit sebenarnya bukan bagian dari syarat 

sistem murabahah atau murabahah KPP. Meskipun demikian, transaksi 

secara angsuran ini mendominasi praktik pelaksanaan kedua jenis 

murabahah tersebut. Hal ini karena memang seseorang tidak akan datang 

ke bank kecuali untuk mendapat kredit dan membayar secara angsur. 

2. Jenis murabahah kepada pemesan pembeli (KPP) 

   Janji pemesan untuk membeli barang dalam ba’i al-murabahah bisa 

merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama 

syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk 

memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, 



The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. 

Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan 

kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. 

  Penawaran untuk nantinya tetap membeli atau menolak dilakukan 

karena pada saat transaksi awal orang tersebut tak memiliki barang yang 

hendak dijualnya. Menjual barang yang tidak dimiliki tindakan yang 

dilarang syariah karena termasuk ba’i al-fudhuli. Para ulama syariah 

terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan 

tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa 

konteks jual beli murabahah jenis ini di mana “belum ada barang” berbeda 

dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa 

janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi 

bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank 

atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya, tetapi 

ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama 

kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini 

demi menghindari “kemudharatan”. 

  Murabahah KPP yang disertai kewajiaban dan memiliki dampak 

hukum Jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau 

asset, ia harus membeli asset yang dipesan tersebut serta menyempurnakan 

kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian 

ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara 

pemesan dan pembeli. 



       Pembelian menawarkan asset itu kepada pemesan yang harus 

menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum.Kedua belah pihak 

Pembeli dan pemesan, harus membuat sebuah kontrak jual beli. 

    Dalam jual beli ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan 

membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan 

awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan 

yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesananya tersebut. 

Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli asset tersebut, biaya riil 

pembeli harus dibayar dari uang muka.Bila nilai uang muka tersebut lebih 

sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat 

meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan. 

    Beberapa bank Islam menggunakan istilah arboun sebagai kata lain 

dari uang muka. Dalam yurisprudensi Islam, arboun adalah jumlah uang 

yang dibayar dimuka kepada penjual.Ringkasnya, arboun adalah uang 

muka untuk sebuah pembelian. Bila pembeli memutuskan untuk tetap 

membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal 

membeli, uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. 

    Dengan demikian, seluruh uang arboun akan menjadi milik 

pembeli (penerima pesanan) yang telah membelikan barang pesanan 

tersebut. Adapun uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian 

actual pembeli. Bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima 

pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan. 



4. Beberapa Ketentuan Umum 

a. Jaminan 

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang 

mutlak dipenuhi dalam bai’ al-murabahah, demikian juga dalam 

murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan 

tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia 

pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu 

jaminan (rahn) untuk dipegangnya.Dalam teknis operasionalnya, barang-

barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima 

untuk pembayaran utang. 

b. Utang dalam Murabahah KPP 

secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi 

murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 

dilakukakan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan 

tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan 

keuntungan atau kerugian, ia tetatp berkewajiban menyelesaikan 

utangnya kepada si pembeli. 

Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

Seandainya penjualan asset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah 

adalah pedagang juga, pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya 

sesuai kesepakatan awal.Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak 



ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar 

terpisah dari akad al-murabahah pertama dengan bank. 

c. Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu 

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang 

menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. Bila seorang 

pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil 

tindakan: mengambil prosedur hokum untuk mendapatkan kembali utang 

itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. 

Rasullah saw. Pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi 

lalai dalam salah satu haditsnya, 

“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat 

dikenakan saksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list).” 

 

         Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank 

syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah 

Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara 

kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI. 

d. Bangkrut 

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal 

menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secra ekonomi 

dan bukan lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda taguhan 

utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini, Allah SWT 

telah berfirman, 



 ◆  ➔ ◆ 

⧫→⬧ ◼ ◆⧫ 

Artinya “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan....”(al-Baqarah:280)  

 

5. Aplikasi dalam Perbankan 

Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk 

pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik 

maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling 

banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang 

sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. 

Kalangan perbankan syariah di indonesia banyak menggunakan al-

murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal 

kerja, padahal sebenarnya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek 

dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan 

untuk skema modal kerja. Akad mudharabah lebih sesuai untuk skema 

tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas 

yang sangat tinggi .  

 

6. Manfaat Bai’ al-Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah 

memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. 

   Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. 

Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga 



beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ 

al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan 

penanganan administrasinya di bank syariah. 

   Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain 

sebagai berikut. 

a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 

b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar 

naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut. 

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan 

sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya 

dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa 

spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank 

telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang 

tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai 

risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 

d. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka 

ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. 

Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, 

termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default 

akan besar. 

 



 

 

 

 

 

 

Secara umum, aplikasi perbankan dari ba’i al-murabahah dapat 

digambarkan dalam skema berikut ini. 

Skema Bai’ al-Murabahah 
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  BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat yang akan dijadikan objek penelitian adalah KSPPS BTM AMANAH 

Kabupaten Cirebon. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal  06 januari sampai dengan 06 Februari 

2018 

B. Latar Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah KSPPS BTM AMANAH  Kabupaten Cirebon, untuk 

mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BTM AMANAH kabupaten Cirebon, untuk mengetahui faktor apa saja 

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BTM AMANAH Kabupaten Cirebon. Pendekatan penelitian kualitatif 

 



dalam penelitian ini untuk mengungkapkan data yang ada di lapangan dan 

menghubungkan sebab akibat terhadap suatu yang terjadi pada saat penelitian, 

dengan tujuan memperoleh gambaran pelaksanaan monitoring pembiayaan 

murobahah KSPPS BTM  AMANAH Kabupaten Cirebon . Penelitian ini 

dilakukan di KSPPS BTM AMANAH Kabupaten Cirebon. Pada awalnya peneliti 

melakukan observasi awal dan survey, ternyata ditemukan beberapa hal yang 

menarik untuk diteliti. Setelah mengajukan izin meneliti kepada pihak  KSPPS 

BTM AMANAH Cirebon, ternyata ada respon positif untuk melakukan 

penelitian. 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini akan meneliti 

permasalahan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif 

mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan 

fleksibel. Dengan demikian pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci.12 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, 

menurut Bogdan dan Bikien merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar 

atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa 

                                                 
12Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm, 9. 



tertentu. Surachrnad membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan 

dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.13 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data 

Penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

sendiri oleh karenanya peneliti sebagai instrumen juga harus dikalidasi terlebih 

dahulu seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian di lapangan. Selanjutnya 

dalam Sugiyono, Nasution menyatakan dalam penelitian kualitatif, tidak ada 

pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.14 

Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. 

Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian hipotesis yang digunakan bahkan 

hasil yang diharapkan itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peniliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang 

dapat mencapainya. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Observasi 

Nasution, dalam Sugiyono, menyatakan bahwa observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Teknik ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang 

sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata dalam kaitannya dengan 

pengumpulan data, teknik ini akan dilakukan dengan pengamatan secara 

langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian.15seperti 

                                                 
13http://www.cangcut.net/2013/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif. html, diakses pada tanggal 6 Juni 2017, pkl 

23.55. 
14Sugiyono. Op. Cit, hlm. 223. 
15Ibid, hlm. 223. 

http://www.cangcut.net/2013/03/jenis-jenis-penelitian-kualitatif.%20html


dengan cara mengamati keadaan sekitar lokasi, pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah di KSPPS BTM  AMANAH Kabuparen Cirebon. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulam 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.16 

Teknik pengumpulam data wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun 

melalui telepon. Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk tukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.17Peneliti 

akan menunjuk beberapa orang untuk melaksanakan wawancara sebagai 

sampel anggota. 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono, dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dalam segala kegiatan penelitian akan didokumentasikan baik berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.18 

4. Triangulasi 

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.19 

                                                 
16Ibid, hlm. 137. 
17Ibid, hlm, 231. 
18Ibid, hlm. 240. 



E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 

perpanjangan pengamatan partisipan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

member cek dan analisis kasus negative. 

F. Analisis Data 

Menurut Biklen dan Bogdan, Pengertian Analisis Data adalah proses 

pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkip wawancara dan 

catatan lapangan, serta dokumentasi yang secara akumulasi menambah 

pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Pengertian Analisis Data menurut 

Spradley adalah pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-

bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian dan hubungan bagian-bagian itu 

dengan keseluruhan. Menurut Nasution, Pengertian Analisis Data adalah proses 

penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa 

menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau interprestasi artinya 

memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta 

mencari hubungan antara berbagai konsep.20 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

                                                                                                                                      
19Ibid, hlm. 241. 
20 http: //www. Informasi ahli. com/2015/08/ pengertian-analisis-data-tujuan-dan-tekniknya. html, diakses 

pada tanggal 15 Juni 2017, pkl 00.17. 
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orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

deskriptif. Teknik analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat 

mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, 

dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk 

mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, 

observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di KSPPS BTM 

AMANAH Kabupaten Cirebon. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah di KSPPS BMT 

AMANAH Kabupaten Cirebon  

Berawal dari rasa keprihatinan betapa masyarakatnya di sekitar kita di 

eksploitasi besar-besaran oleh mekanisme yang mengandung unsur riba, yang 

keberadaannya tubuh subur dan bersifat keuntungan sepihak, terlebih fenomena 

tersebut terjadi pula di sekitar kantin yang berdekatan dengan kantor Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah. Ke dua, betapa besar potensi Muhammadiyah Kebupaten 

Cirebon yang bisa dikembangkan yang belum bisa tersentuh dan mendapat 

perhatian secara khusus, BTM AMANAH dilahirkan untuk bisa membantu 

Gerakan Dakwah Perserikatan untuk ikut andil dalam membendung arus 

perkembangan Ekonomi Sistem Kapitalais guna menumbuh kembangkan 



ekonomi kerakyatan yang berbasis   religius. Berdirinya BTM AMANAH di 

bawah kendali Majelis Ekonomi yang turut dibantu pula oleh berbagai Majelis 

Setingkat, berdiri tanggal 25 september dengan nomor 24/BH/KUMKM/IX/2012 

Baitul mal wa tamwil  ( BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isi 

berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 

kecil bawah dan kecil dengan mendorong menabung dan menunjang pembiayaan 

kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak 

dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT 

Merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankkan 

yang bersifat informal karena lambag ini didirikan oleh kelompok swadaya 

masyarakat ( KSM). 

 Secara  konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu : 

a. bait at-tamwil (bait artiny rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha  mikro dan kecil 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan 

ekonominya. 

b. Bait al-mal ( bait artinya rumah, al-mal artinya harta) menerima titipan 

zakat, infak, dan sedekah serata mengoptimalkan distribusinya sesui 

dengan peraturan dan amanahnya. 



Sebagai lembaga usaha yanng mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Berorientasi bisnis,yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama 

dan meningkatkan pemanfaatan segala petensi ekonomi yang sebayak-

bayaknya bagi para anggota dan linkungannya. 

2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat di manfaatkan untuk 

megelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan 

wakaf. 

3. Lembaga ekonomi umat yang di bangaun dari bawah secara swadaya 

yang melibatkan peran serta masyarakat sekitar. 

4. Lembaga konomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah 

dan kecil bukan milik perorangan atau kelompok tertentu diluar 

masyarakat BMT.  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, pemberian fasilitas 

peenyedian dana untukmemenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit 

unit. Menurut sifat pengguannya pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal 

berikut. Monitoring sangatlah penting dalam pembiayaan murobahah, karena 

untuk mengetahuai perkembangan dan kemajuan para anggota BMT. Karena 

pembiayaan mempunyai fungsi yang sangat penting, pelaksanaan monitoring 

pembiayaan pada BMT di lakukan melalui beberapa langkah. Seperti halnya 

wawancara dengan Bapak Agung selaku, pimpinan BTM Amanah, dalam 

wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di BTM Amanah, pukul. 09.30 

WIB, menjelaskan bahwa: 



“Ada  3 langkah yaitu : 1. Pengecekan di sofier pembiayaan 2. Untuk 

nasabah jadwal angsuran mendekati biasanya di ingatkan melalui fia 

telfon/sms tapi yang khusus jatuh tempo di telfon langsung di telfon 3. 

Pengecekan lagi di sofier pembiayaannya”. 

Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Dengan cek jadwal tagihan pembiayaan di software atau data realisasi 

apa bila ada nasabah pembiayaan yang sudah mendekati jatuh tempo di 

ingatkan dengan sms maupun di telfon”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Pada dasarnya semua sistem keuangan berfokus kepada BMT di 

kabupaten cirebon  jadi sangat membantu kemajuan keuangan yang ada 

masing-masing”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Pelaksanaan pembiayaan murabahah menurut saya sudah cukup baik”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Sistem pelaksanaan pembiayaan murobahahnya sangat bagus dan baik 

tidak susah karena pembiayaan nya merangkul masyarakat kecil menengah 

atau UMKM”. 

 

 Monitoring pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Amanah berjalan 

dengan baik. Penyelesaian masalah ditanggapi dengan cepat agar tidak terjadinya 



masalah baru pada perputaran pembiayaan murobahah, setiap nasabah BTM 

Amanah selalu diingatkan jika jatuh tempo pembayaran pembiayaan yaitu 

melewati telepon ataupun pesan singkat. Jika terjadi komunikasi gagal maka pihak 

lembaga langsung mendatangi lokasi nasabah tersebut, selama ini KSPPS BTM 

Amanah Cirebon membantu masyarakat dalam hal pembiayaan karena untuk 

mempermudah pendapatan modal untuk suatu usaha dan respon masyarakatpun 

sangat antusias ketika adanya KSPPS ini. Usaha mereka merasa terbantu dan 

mampu berkembang dengan baik.  

BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan 

mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang 

luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha 

berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai 

sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan menabung mereka, ketahanan 

masyarakat dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak 

seperti sakit, musibah maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin 

kuat. Mereka pun mulai belajar mengakumulasikan modal bagi peningkatan 

kapasitas bisnis, atau pembuatan bisnis baru. Sementara itu, perkembangan 

pembiayaan yang diberikan pun terbilang spektakuler. Rasio financing to deposit 

ratio (FDR), yang umumnya mendekati atau lebih dari 100%, menunjukkan 

bahwa dana yang dihimpun dari anggota dan nasabah dapat disalurkan 

sepenuhnya. Tak jarang, BMT memerlukan tambahan dana dari sumber lain, 

seperti perbankan syariah. 



Jati diri BMT yang paling pokok adalah identitas dan ciri keislamannya. 

Secara historis, pendirian dan perkembangan gerakan BMT selalu berkaitan 

dengan nilai-nilai Islam dan respon atas kondisi umat Islam. Para pegiat pun 

berupaya mengedepankan berbagai identitas keislaman dalam operasionalisasi 

BMT, termasuk dalam proses dan kinerja sebagai badan usaha yang melaksanakan 

prinsip-prinsip syariah. Secara penamaan, lembaga beserta produk-produknya, 

mengesankan citra Islami. Konsekwensi logis dari semua itu, BMT harus 

bertanggungjawab untuk istiqamah terhadap citra diri yang demikian. Tidak saja 

kepada stakeholder yang bersifat sosiologis, melainkan juga bertanggung jawab 

kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. 

BMT selama ini adalah lembaga pengelola keuangan yang sedang mencari 

bentuk yang pas dalam sistem regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Dalam 

sistem regulasi, BMT ini dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni 

Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam. 

Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sedikit. Diketahui bahwa 

lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia, di 

luar sistem perbankan. Perkembangan yang baik adalah harapan pada setiap 

lembaga keuangan. Hasil daripada wawancara dengan Bapak Agung selaku, 

pimpinan BTM Amanah, dalam wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di 

BTM Amanah, pukul. 09.30 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Perkembangan, alhamdulillah secara signifikan mengalami 

perkembangan. Di awal tahun dari januari-april stabil peningkatan 

pembiayaan itu menjelang Ramadhan dan menjelang idul fitri, dantahun 

ajaran baru banyak mengajukan pembiayaan dan tahun ajaran baru”. 

 



Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Setelah sudah memasuki kurang lebih awal tahun ke-5 ini untuk 

perkumbangan pembiayaan orang-orang semakin mengenal dan datang 

kesini untuk cari tahu ke BMT Amanah”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah BTM Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Saya kira baik karena pada dasarnya  sebelum adanya BTM ini kan 

masing-masing karena di sentralisasikan ke BTM salah satu prudusen baru 

untuk kemajuan keuangan”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Perkembangan dari tahun ke tahun semakin meningkat di lihat dari 

nasabah yang bertambah banyak”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Perkembangan alhamdulillah secara signifikan sangat besar dari tahun ke 

tahunnya”. 

 

Kemajuan BTM Amanah adalah harapan bagi pihak lemabaga maupun 

masyarakat karena jika suatu lembaga maju dengan pesat maka suatu akses bisnis 

akan menjadi lebih mudah bagi nasabah pembiayaan. Anggota KSPPS selalu 

ingin membangun lembaga keuangan agar pembiayaan selalu berjalan. Seperti 



halnya wawancara dengan Bapak Agung selaku, pimpinan BTM Amanah, dalam 

wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di BTM Amanah, pukul. 09.30 

WIB, menjelaskan bahwa: 

“Harapannya dari kami untuk memperluas jaringan atau networking yang 

selama ini yang kami bina khususnya lingkungan internal serikat 

muhammadiyah baik itu anggota maupun karyawan dan utuk masyarakat 

umum yang memerlukan pengajuan pembiayaan intinya adalah untuk 

memperluas jaringan dan bisa kerja sama dengan lemga lain atau 

memperluas nasabah-nasabah kami”. 

 

Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Harapan kedepannya untuk pembiayaan murobahah yaitu bisa 

memperluas jaringan agar lebih di kenal oleh masyarakat luas 

lagi,termasuk produk-produk yang lain yang ada di BMT Amanah”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Agar lebih maju lagi sistem maupun tentang  tata pelaksanaannya 

mungkin bisa lebih di kembangkan lagi jenis ekonomi bisa berdayakan 

karena sangat bagus juga karena di sini ada simpan pinjamnya”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Harapannya KSPPS BTM AMANAH semakin baik dalam melayanin  

masyarakat dan terus berkembang”. 

 



Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Harapannya mudah-mudahan BTM Amanah ini semakin besar maju dan 

meningkatkan pelayanan terhadap nasabah”. 

 

 Adapun dalam Al-Qur’an di jelaskan mengenai muamalah. Allah SWT 

berfirman surat al-Baqarah ayat, 280: 

◆  ➔ ◆ 
⧫→⬧ ◼ ◆⧫  

◆ ❑➔⬧  
→    

❑☺◼➔⬧     
 

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”.21 

 

 

 Al Baqarah 275: 

 

 ⧫❑➔→⧫ 
❑⧫  ⧫❑❑→⧫ 

 ☺ ❑→⧫  
⧫⧫ ⬧ 

 ▪☺  ⬧ 
 ❑⬧ 

☺ ⧫  
❑⧫  ◆ 

 ⧫ ⧫▪◆ 
❑⧫  ☺⬧ 

◼◆ ⬧→❑⧫  
◼▪ ⧫⬧ ⬧⬧ 

⧫ ◼ ◼◆ 

                                                 
21 Depag RI. Op. Cit, 



◼   ⧫◆ ⧫ 
⬧⬧ ⬧ 

  ➔  
→     

 

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya”.22 

  

 Koperasi syariah atau akrab dikenal dengan sebutan Baitulmal wattamwil 

(BMT) mengalami perkembangan cukup signifikan dalam beberapa tahun 

terakhir. Bahkan, sebuah lembaga inkubasi bisnis BMT mengestimasi saat ini 

terdapat sebanyak 3.200 BMT dengan nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Bisnis 

tersebut hingga akhir tahun ini diproyeksi mencapai Rp 3,8 triliun. Meski 

demikian, Chief Secretary Organization (CSO) BMT Center, Noor Azis, yakin 

bahwa BMT di Indonesia masih bisa terus dikembangkan. Syaratnya, adanya 

dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis 

lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah 

melahirkan berbagai regulasi yang melindungi binsis keuangan mikro. 

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan 

perdagangan, konsep baitul mal yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas 

menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif 

                                                 
22 Ibid, 



untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak 

terbatas pada zakat, infak dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai 

bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran pemberdayaan 

perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara. Selain itu, dengan kehadiran 

BMT di harapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha 

bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan 

bebas riba/bunga, memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, 

Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan 

bebas riba/bunga,Lembaga untuk memberdayakan ekonomi ummat,mengentaskan 

kemiskinan,meningkatkan produktivitas. 

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa setiap lembaga keuangan seperti 

halnya BMT, memiliki cara dan konsep sendiri dalam memonitoring pembiayaan 

murabahah pada anggotanya. Di KSPPS BTM Amanah dalam memonitoring 

nasabah dengan melakukan pengecekan di sofier pembiayaan, untuk nasabah 

jadwal angsuran mendekati biasanya di ingatkan melalui via telfon/sms tapi yang 

khusus jatuh tempo di telfon langsung. Dengan pengecekan tersebut pihak 

lembaga mengetahui nasabah-nasabah mana saja yang macet dan lancer dalam 

pembayaran pembiayaan jadi dengan pengecakan itu lembaga mengetahui semua 

anggotanya yang dalam prosesnya mengalami masalah. Perkembangan 

pembiayaan di KSPPS BTM Amanah saat ini stabil dan tidak mengalami 

penurunan, jadi pembiayaan murobahah sangat baik. Harapan kedepannya ingin 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain agar jaringan dan nasabah semakin 

banyak. Tapi untuk sekarang ini harapannya agar dari lingkungan internal ataupun 



sekitar terlebih dahulu, jika lingkungan sekitar bisa berjalan dengan baik maka 

jaringan BTM Amanah mampu berkembang dan bisa tumbuh di wilayah-wilayah 

yang lain agar masyarakat umum bisa merasakan pembiayaan murobahah pada 

usaha bisnisnya. 

 

2. Strategi Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murobahah KSPPS BTM 

Amanah Cirebon 

 

BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal Wat Tamwil, padanan nama 

dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil adalah 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem Syari’ah. Berbeda 

dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman 

dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara 

bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk 

membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk 

mendapat jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang 

ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan merupakan 

aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber 

pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, 

bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya 

usaha BMT .Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen dalam 



pelaksanaan pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam 

hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. 

Untuk memajukan sektor riil perlu didukung oleh satu lembaga keuangan 

yang memiliki manajemen sederhana akan tetapi kaya fungsi. Lembaga seperti itu 

dapat kita lihat dalam konsep Baitul Maal wa at- Tamwil (BMT). Secara prinsip, 

BMT merupakan lembaga ekonomi mikro berbasiskan syari’ah yang bergerak 

dalam sektor riil, dan sasarannya ditujukan untuk memberdayakan kelompok 

ekonomi lemah (masyarakat kecil atau UKM). Semua perusahan dalam 

mengembangkan bisnisnya bisa dipastikan sangat memerlukan strategi yang jitu. 

Strategi merupakan teknik yang dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. 

KSPPS BMT Amanah membuat strategi agar terjadinya proses pembiayaan 

dengan baik. dengan halnya wawancara dengan Bapak Agung selaku, pimpinan 

KSPPS BTM Amanah, dalam wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di 

BTM Amanah, pukul. 09.30 WIB, menjelaskan mengenai strategi yang 

digunakan, bahwa: 

“Secara khusus strateginya yaitu: Praevaluasi melihat jadwal tagihan 

pengingatannya lewat telfon dan didatangi oleh kami di tempat 

kediamannya”. 

 

Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Awal pengajuan daftar di teller nasabah melengkapi data admistrasi dan 

menginsi from pengajuan dan selanjutnya di serahkan kebagian marketing 

untuk di proses dan di rapatkan lalu apabila di realisasi. Maka memantau 

jadwalnya di software dan data pendukung yang lainnya dan saling 



mengingatkan dengan bagian bagian marketing untuk menghubungi 

nasabah”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah BTM Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Menurut saya tidak terlalu ketat intinya sangat membantu masyarakat 

dalam hal pembiayaan”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Strateginya menurut saya masih kurang bisa di lihat  dari banyak 

masyarakat yang belum tau adanya KSPPS BTM AMANAH”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Dengan adanya penambahan karyawan oleh pihak lembaga untuk 

memantau nasabah dan pihak lembaga terjun langsung ke lapangan”. 

  

 Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam 

kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, 

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-

prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan 

memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan 

dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang 

lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tema
https://id.wikipedia.org/wiki/Taktik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu


dua kata tersebut. KSPPS BTM Amanah dalam menerapkan strategi pelaksanaan 

monitoring yaitu dengan praevaluasi melihat jadwal tagihan pengingatannya lewat 

telfon dan didatangi oleh pihak lembaga di tempat kediamannya. Dengan cara 

tersebut lembaga mempermudah komunikasi antara nasabah dengan lembaga.  

Persaingan adalah hal yang wajar dalam suatu lembaga keuangan, hal 

tersebut menjadikan seni bersaing antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. 

Tetapi persaingan disini adalah persaingan sehat yang tidak adanya kecurangan 

antara kedua belah pihak. Lembaga keuangan pasti mempunyai cara masing-

masing agar mampu bersaing dengan lembaga lain serta memiliki kelebihan yang 

tidak dimiliki oleh lembaga lain, KSPPS BTM Amanah dalam mengatasi 

persaingan dengan lembaga lain yaitu dengan menjaga kepercayaan nasabah 

dengan baik. Karen suatu kepercayaan adalah nilai yang tak dapat dibeli. Seperti 

halnya wawancara dengan Bapak Agung selaku, pimpinan BTM Amanah, dalam 

wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di BTM Amanah, pukul. 09.30 

WIB, menjelaskan bahwa: 

“Cara mengatasi persaingan dengan lembaga-lembaga lain dengan 

menjaga komitmen dan menjaga kepercayaan nasabah”. 

 

Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan bisa membaur 

dengan nasabah dari kalangan mana pun sehinga dapat mangetahuai 

karater dan mengatasinya menghadapi berbagai macam kalangan tersebut 

serta  bisa amanah sesuai dengan lembaga koperasinya. Dan selabihnya 

sama dengan yang lain pada umumnya”. 

 



 Bpk. Diding selaku Nasabah BTM Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Perlu di tingkatkan lagi service terhadap konsumen harus di pertahankan 

bahkan lebih baik lagi karena kedapannya harus menjaga kepercaya 

nasabah”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Menurut saya dengan pelayanan yang baik, hasil pembiayaan yang 

rendah dan ada hadiah yang menarik”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Menjalankan apa tujuan mereka supaya nasabah tidak merasa kecewa 

karena kedapannya harus menjaga kepercayaan nasabah”. 

Selain dari pada itu menjaga hubungan silaturahmi dan kepercayaan 

anggota juga merupakan bagian dari strategi yang diterapkan pada pembiayaan 

murobahah di KSPSS BTM Amanah. Bapak Agung selaku, pimpinan BTM 

Amanah, dalam wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di BTM Amanah, 

pukul. 09.30 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Seleksi terlebih dahulu surve untuk kelayakan usahanya dan 

pembiayaannya dari situ ada namanya komite pembiayaan  setelah komite 

pembiayaan di putuskan biasa atau tidak pembiayaan itu untuk realisasi 

jadi untuk menjaga kepercayaan prosedur telisi pembiayaannya di 

percepat”. 

 



Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Dengan kita memberikan pelayanan atau service yang ramah dan tutur 

kata yang muadah di pahami dan data-data bukti baik bukti realisasi  dan 

pembayaran sama-sama mempunyai (baik pihak BMT dan nasabah) 

sehingga dapat saling amanah”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah BTM Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Masing-masing dari kedua belah pihak harus saling  kerja sama”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Selalu mengedepankan pelayanan yang baik untuk semua nasabah”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Menepati waktu yang telah ditentukan dan tidak pernah tidak ditepati 

atau ingkar janji, kepada nasabah ramah terhadap nasabah”. 

 

Lembaga keuangan harus dibangun sesuai dasar-dasar syariat islam dan 

berpedoman pada al-Qur’an dan hadits agar tidak menyimpang dari jalur 

khasanah dan yang diridhai Allah SWT, dengan pedoman tersebut manusia bisa 

menjalankan suatu perniagaan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jika semua 

berjalan dengan syariat maka kita akan dijauhkan oleh kata riba dalam 



bermuamalah. Bermuamalah dengan baik, jangan sampai kita memakan harta 

sesame dengan cara yang tidak baik, apalagi sampai dengan mencelakai orang 

lain, hal tersebut adalah perbuatan keji dan debenci oleh Allah SWT, jika kita 

tidak meyakini atas rezeki yang pasti dari Allah terus kita mau yakin pada siapa 

lagi, karena harapan yang paling kokoh adalah berharap pada rabb. Allah SWT 

berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29: 

 

⧫  
❑⧫◆  ❑➔→⬧ 
⬧◆❑ →⧫ 

⧫   
❑⬧ ⧫ ⧫ ⧫⬧ 
  ◆ ❑➔⬧ 

→    
⧫  ☺◆     

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.23 

 

Firmam Allah SWT surah Al-Maidah ayat 1: 

 

⧫  
❑⧫◆ ❑➔ 

❑→➔   
⬧ ➔☺◆ ➔ 
 ⧫ ◼ ◼⧫ 

◆ ⧫➔  
◆     

⧫⬧ ⧫      
 

                                                 
23 Ibid, 



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 

bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya.24 

 

3. Faktor Yang Menjadi Kendala dan Penyelesaian Dalam Pelaksanaan 

Monitoring Pembiayaan Murobahah KSPPS BTM Amanah Cirebon 

Pembiayaan adalah suatu proses, mulai dari analisis kelayakan 

pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah 

tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka bank 

syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini 

memiliki aspek dan tujuan tertentu, terdapataspek monitoring 

danpengawasanpembiayaan. Monitoring pembiayaan yaitu pemantauan 

pembiayaan agar dapat diketahui sedinimungkin deviasi yang terjadi, yang akan 

membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan (uncollectible), dan pemohon 

dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas 

pembiayaan tersebut.  

Pembiayaan kepada pengusaha mikro selama ini selalu terkendala 

permasalahan outstanding pembiayaan yang kecil yang karena itu biaya 

operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan 

memberikan pembiayaan. Kendala lainnya persyaratan perbankan, bankable atau 

yang secara teknis mengharuskan adanya jaminan liquid dll yang tidak dimiliki 

oleh sector UMK. Adanya keinginan. Bila dibandingkan dengan kekuatan 

lembaga keuangan mikro lain dalam hal besaran pembiayaan atau kredit, kekuatan 

                                                 
24 Ibid, 



BMT memang belum seberapa, dari total pembiayaan yang disalurkan kepda 

UMK. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka kita dapat 

melihat jumlah yang dilayani oleh BMT jauh lebih banyak, dan yang lebih 

menarik lagi jumlah pembiayaan tiap unit usahapun lebih kecil, sehingga dapatlah 

disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh 

pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit 

usaha paling besar di Indonesia. 

Proses realisasi pembiayaan murabahah di BTM Amanah adalah tidak 

semulus dan semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki 

karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada 

nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis namun ada pula yang gagal. 

Keterlibatan manajer BMT dalam hal memantau dan mengawai jalannya 

pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini 

dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkannya di 

BTM Amanah. Kendala tersebut bisa terjadi karena beberapa factor, bisa jadi dari 

internal maupun factor eksternal dari KSPPS BTM Amanah. Dapat dilihat dari 

hasil wawancara dengan Bapak Agung selaku, pimpinan BTM Amanah, dalam 

wawancara hari jum’at tanggal 12 Januari 2018 di BTM Amanah, pukul. 09.30 

WIB, menjelaskan mengenai kendala yang ada di KSPPS BTM Amanah, bahwa: 

“Kendala di kami diantaranya: 1. Alamatnya tidak sama dan tidak adanya 

komunikasinya, pembiayaan sudah pindah tidak memberi tahu 2. 

Menyepelekan tingkat pembayarannya angsuran. Cara menyelesaikannya 

yaitu: 1. Secara langsung di datangi 2. Bayaran bulan depannya di bayar 

dubel bagi yang nunggak”. 

 



Ibu. Cintami Juliette Indiana selaku karyawan BTM Amanah 

menambahkan, dalam wawamcara pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB di BTM Amanah, beliau menjelaskan: 

“Kendalanya adalah nasabah yang sudah di realisasi dan saat jatuh tempo 

saat di hubungi tidak ada respon. Cara penyelesaian memberikan surat 

tagihan sebagai surat peringatan apabila masih belum ada respon, maka di 

datangi ke rumah yang bersangkutan”. 

 

 Bpk. Diding selaku Nasabah BTM Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di BTM 

Amanah, ia memaparkan: 

“Mungkin adanya tim monitoring yang ada dari BTM ini tidak adanya 

kostemes service nya, kotak saran. Cara penyelesaian menanyakan 

langsung ke BTM nanti di diskusikan bersama untuk kepentingan 

bersama”. 

 

Ibu Rika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 pukul 11.23 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Menurut saya yang menjadi kendala salah satunya adalah data nasabah 

yang kurang lengkap yang menyebabkan jalannya pembiayaan tersendat. 

Penyelesaiannya bisa di atasi dengan mengadakan survey yang rutin”. 

 

Ibu Rani Ramatika selaku Nasabah  BTM  Amanah menambahkan, dalam 

wawancara pada hari rabu tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.30 WIB di BTM 

Amanah, ia menambahkan: 

“Kendalanya alamatnya tidak sama dan tidak adanya komunikasi 

pembiayaan sudah tidak memberi tahu cara penyelesaian, didatangin 

secara langsung ke tempat nasabah jika tidak juga ditemukan maka pihak 

lembaga terus memantau nasabah tersebut di mana keberadaannya”. 

 

Salah satu alat efektif yang dipercaya dapat mengatasi kemiskinan yaitu 

keuangan micro. Pemerintah juga telah mengakui hal ini dengan menentakpan 



tahun 2005 sebagai tahun keuangan mickro. Bahkan Kofi Annan Sekjen PBB 

pada tahun 2004 bertindak sebagai deklarator tahun keuangan mikro bagi seluruh 

negara-negara di dunia. Penetapan ini dilatar belakangi oleh keprihatinan atas 

besarnya angka kemiskinan di seluruh dunia. Skema keuangan micro diharapkan 

dapat mengentaskan kemiskinan dan secara simultan mampi menciptakan 

masyarakat yang memiliki tanggung jawab, produktifitas tinggi, kemandirian dan 

martabat. 

Kehadiran sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi salah satu fakta 

adanya semangat wirausahaan di tengah masyarakat. Menyadari realitas ini, 

memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat, melalui UMK, merupakan hal 

yang sangat strategis dan masuk akal guna mewujudkan pemerataan ekonomi dan 

pengentasan kemiskinan. Namun salah satu penghambat berkembangnya UMK ini 

yaitu pembiayaan. Pembiayaan kepada pengusaha mikro selama ini selalu 

terkendala pemasalahan outstanding pembiayaan yang kecil dan karena itu biaya 

operasional pembiayaan menjadi tinggi membuat pihak perbankan enggan 

memberikan pembiayaan. Persyaratan pebankan yang mengharuskan adanya 

jaminan. Adanya kendala-kendala itulah yang menginpirasi hadirnya BMT. 

Namun kenyataan di lapangan ternyata munculnya BMT ini juga tidak berjalan 

mulus. Banyak kendala yang dialami BMT sendiri, bisa dibilang banyak BMT 

yang bermunculan pada akhirnya harus gulung tikar, walaupun banyak juga BMT 

yang maju dan berkembang. 

Apabila masalah-maslah tersebut telah dihadapai secara optimal dan 

maksimal, maka tidak ada yang mematahkan kemungkinan bahwa BMT bisa 



berkembang selayaknya koperasi-koperasi diluar negeri, karena kehadirannya 

dibutuhkan sebagai partner berkembangan UMK di masyarakat. Semakin baik 

perkembangan UMK tentu akan berdampak pada sebaik baik perekonomian 

masyarakat. Masyarakat pun bisa sembadya secara mandiri tidak bergantung 

kepada pemerintah. 

Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan 

mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah 

satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan 

Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu 

mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin 

tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang 

memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif 

sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: (1) 

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (2) Pengembangan ekonomi, 

perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. 

Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya 

terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat 

mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih 

profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul 

maal pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi 

antara LAZ dan BMT. Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini 

fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang 

optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip 



profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan 

entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus 

memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan 

pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya 

sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi 

kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga 

dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian. Otoritas Jasa 

Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait 

dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT. 

Permasalahan pasti selalu ada dalam segala aspek, dalam kehidupan, 

berbisnis, maupun dalam lembaga keuangan. Semua itu adalah kesalahan hak oleh 

manusia itu sendiri. Jika manusia selalu mengingat mengingat Tuhannya, pasti 

suatu masalah pasti ada jalannya dan bisa teratasi. Allah SWT berfirman dalam 

surah Al-Baqarah ayat, 198: 

▪⬧ →◼⧫   
❑⧫⬧ ⬧  



→◼▪  ⬧⬧ ⬧ 
 ⬧⧫⧫ →⬧ 
  ➔☺ 

⧫⬧  ◼→◆ 
☺ → ◆ 
→  ⬧ ☺⬧ 

⧫     
Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) 

dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah 

kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) 

Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya 

kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.25 

 

 
B. Pembahasan 

Deskripsi data merupakan paparan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh sesudah proses penelitian dilakukan. Dari hasil pembahasan 

diatas maka dapat diuraikan dalam hasil penelitian ini. Terdapat hasil 

wawancara dengan Triangulasi data. Wawancara yang dilakukan 

kepada subyek pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS 

BMT AMANAH Cirebon. Hasil penelitian ini merujuk pada perumusan 

masalah yang telah ditetapkan, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan 

monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH Cirebon? 

(2) Bagaimana strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah 

KSPPS BMT AMANAH Cirebon? (3) Faktor apa yang menjadi 

kendala dan bagaimana penyelesaian dalam pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH Cirebon? 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan, sebagai berikut: 

                                                 
25 Ibid, 



1. Pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH 

Cirebon yaitu ada  3 langkah diantaranya : a. Pengecekan di sofier 

pembiayaan b. Untuk nasabah jadwal angsuran mendekati biasanya di 

ingatkan melalui via telepon/sms tapi yang khusus jatuh tempo di telfon 

langsung di telfon c. Pengecekan lagi di sofwer pembiayaannya. 

Perkembangan awal tahun dari januari-april stabil peningkatan 

pembiayaan itu menjelang Ramadhan dan menjelang idul fitri, dan tahun 

ajaran baru   banyak mengajukan pembiayaan. Harapan dari BTM 

Amanah untuk memperluas jaringan atau networking yang selama ini 

yang lembaga bina khususnya lingkungan internal serikat muhammadiyah 

baik itu anggota maupun karyawan dan untuk masyarakat umum yang 

memerlukan pengajuan pembiayaan. 

2. Strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT 

AMANAH Cirebon. Strateginya yaitu: Praevaluasi melihat jadwal tagihan 

pengingatannya lewat telfon dan didatangi oleh BTM Amanah di tempat 

kediamannya. Cara mengatasi persaingan dengan lembaga-lembaga lain 

dengan menjaga komitmen dan menjaga kepercayaan nasabah. Untuk 

menjaga kepercayaan nasabah dengan seleksi terlebih dahulu surve untuk 

kelayakan usahanya dan pembiayaannya dari situ ada namanya komite 

pembiayaan setelah komite pembiayaan di putuskan biasa atau tidak 

pembiayaan itu untuk realisasi jadi untuk menjaga kepercayaan prosedur 

telisi pembiayaannya di percepat. 

3. Faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian dalam pelaksanaan 



monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH Cirebon. 

Kendala di lembaga diantaranya: a. Alamatnya tidak sama dan tidak 

adanya komunikasinya, pembiayaan sudah pindah tidak memberi tahu b. 

Menyepelekan tingkat pembayarannya angsuran. Cara menyelesaikannya 

yaitu: a. Secara langsung di datangi b. Bayaran bulan depannya di bayar 

doubel bagi yang nunggak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya serta hasil 

dari pada wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi data pada metode 

kualitatif, mengenai pelaksanaan pembiayaan monitoring di KSPPS BMT 

AMANAH Cirebon peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:  



4. Pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH 

Cirebon yaitu ada  3 langkah diantaranya : a. Pengecekan di sofier 

pembiayaan b. Untuk nasabah jadwal angsuran mendekati biasanya di 

ingatkan melalui via telepon/sms tapi yang khusus jatuh tempo di telfon 

langsung di telfon c. Pengecekan lagi di sofwer pembiayaannya. 

Perkembangan awal tahun dari januari-april stabil peningkatan 

pembiayaan itu menjelang Ramadhan dan menjelang idul fitri, dan tahun 

ajaran baru   banyak mengajukan pembiayaan. Harapan dari BTM 

Amanah untuk memperluas jaringan atau networking yang selama ini 

yang lembaga bina khususnya lingkungan internal serikat muhammadiyah 

baik itu anggota maupun karyawan dan untuk masyarakat umum yang 

memerlukan pengajuan pembiayaan. 

5. Strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT 

AMANAH Cirebon. Strateginya yaitu: Praevaluasi melihat jadwal tagihan 

pengingatannya lewat telfon dan didatangi oleh BTM Amanah di tempat 

kediamannya. Cara mengatasi persaingan dengan lembaga-lembaga lain 

dengan menjaga komitmen dan menjaga kepercayaan nasabah. Untuk 

menjaga kepercayaan nasabah dengan seleksi terlebih dahulu surve untuk 

kelayakan usahanya dan pembiayaannya dari situ ada namanya komite 

pembiayaan setelah komite pembiayaan di putuskan biasa atau tidak 

pembiayaan itu untuk realisasi jadi untuk menjaga kepercayaan prosedur 

telisi pembiayaannya di percepat. 

6. Faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian dalam pelaksanaan 



monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT AMANAH Cirebon. 

Kendala di lembaga diantaranya: a. Alamatnya tidak sama dan tidak 

adanya komunikasinya, pembiayaan sudah pindah tidak memberi tahu b. 

Menyepelekan tingkat pembayarannya angsuran. Cara menyelesaikannya 

yaitu: a. Secara langsung di datangi b. Bayaran bulan depannya di bayar 

doubel bagi yang nunggak. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sedikit saran kepada 

lemabaga KSPPS BMT AMANAH Cirebon, sebagai berikut: 

1. KSPPS BMT AMANAH Cirebon dalam pelaksanaan monitoring 

pembiayaan murobahah sudah baik. Hendaknya KSPPS BMT AMANAH 

memonitoring pada setiap minggu dan bulannya agar nasabah benar-benar 

terkontrol pembiayaannya dengan baik.  

2. Strategi pelaksanaan monitoring pembiayaan murobahah KSPPS BMT 

AMANAH Cirebon sudah dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang 

ada. Akan lebih baiknya lagi jika KSPPS BMT AMANAH menunjuk 

ketua kelompok pada setiap pembiayaan dan tugasnya untuk melaporkan 

setiap informasi pembiayaan pada nasabah. 

3. Setiap lembaga pasti ada faktor kendala dalam prosesnya, setidaknya 

kendala yang terjadi bisa cepat teratasi agar mampu memberikan 

kepercayaan yang penuh pada nasabah. KSPPS BMT AMANAH sudah 

melakukan yang terbaik untuk nasabahnya. 

 


