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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Beragamnya praktik transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat 

modern, baik yang terjadi di antara sesama umat islam maupun antara umat 

islam dengan umat-umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang 

sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak 

pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisonal, dalam 

perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana 

hukum islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus 

diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum 

bunga dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan 

konvensional termasuk riba yangdilarang Al Qur’an atau bukan sebagian 

besar umat islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran 

agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan 

konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu 

bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan 

ekonomi bangsa.1 

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro. 

Sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di 

                                                           
1Makhalul Ilmi SM , Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yogyakarta: 

Tim UII, 2002,  hlm. 4
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perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah 

yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS dan Baitul Maal wal tanwil 

(BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, 

terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang bertujuan 

untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah, menjangkau 

masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif 

terhadap sektor mikro yang merupakan dominisi sektor keuangan yang ada 

di Indonesia. 

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri 

terpadu yang isinya brintikan lembaga. Baitul Maal Wat Tanwil, yakni 

merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek 

produksi dan investasi untuk meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi  

dalam  skala  kecil  dan menengah.2 

Peran Baitul Maal Waa Tanwil (BMT) cukup besar dalmembantu 

kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting 

dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. BMT 

juga melakukan strategi yang tepat bagi pemberdayaan usah kecil dan 

menengah. Strategi itu diharapkan menjadi salah satu alat untuk 

membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat yang berakar pada 

masyarakat dan mampu memperkokoh sistem perekonomian nasional 

sehingga problem kemiskinan dan tuntunan ekonomi dimasyarakat secara 

berangsur-angsur dapat teratasi. 

                                                           
2Hadin Nuryadin, BMT & BANK ISLAM, Bandung : Anggota IKAPI,2004, hlm. 29. 
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Pembiayaan Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana 

yang cukup digemari nasabah BMT  Al Ishlah Cabang Arjawinangun, 

karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan 

risk factor yangringan untuk diperhitungkan dalam penerapan. BMT 

bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang 

dibutuhkan nasabah.3 

Mula- mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada 

pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil 

yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak 

ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark up) yang 

disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas 

transaksi murabahah tersebut bersifat Constant dalam pengertian tidak 

berkembang dan tidak pula berkurang ,serta tidak terkait apalagi terikat 

oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar . Keadaan ini berlangsung 

hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT. 

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota 

masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-

faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk 

produk nasional.4 

Jika pembiayaan murabahah dijalankan sesuai dengan ketentuan 

syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka 

pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan usaha nasabah. 

                                                           
3Makhalul Ilmi SM , Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Yogyakarta: 

Tim UII, 2002, hlm 38 
4 Soediyono, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 99 
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Yang terjadi saat ini adalah masih banyak pembiayaan murabahah yang 

belum benar-benar menunjukan adanya peningkatan terhadap kegiatan dan 

pendapatan usaha. Karena yang terjadi dilapangan masih banyak nsabah 

yang dibiayai oleh BMT tersebut masih merasakan kesulitan untuk 

mengembangkan usaha yang dimilikinya. Serta masih banyak pembiayaan 

yang bermasalah yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak.  

Kondisi ini juga terjadi di Masyarakat Kecamatan Arjawinangun 

Kabupaten Cirebon yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 

sebagai pedagang, wirausaha, petani, buruh dan lainnya. Masih banyak 

penduduk yang berpenghasilan tidak tetap dan dibawah garis kemiskinan. 

Dengan hadirnya BMT AL Ishlah Cabang Arjawinangun diharapkan dapat 

menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Untuk terus meningkatkan kesejahteraan nasabah, BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan 

bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan syariah. Dengan 

adanya BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun diharapkan mampu menjadi 

pelopor sekaligus penggerak perekonomian bangsa dan daerah 

Arjawinangun khusunya, bukan malah menjadikan beban bagi masyarakat 

sekitar. Oleh sebab itu dalam melakukan pembiayaan harus menjamin 

kualitas yang sebaik mungkin agar tidak menjadi pembiayaan yang 

bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan kerugian karena 

tidak terbayarnya kembali dana yang di tanamkan dalam pembiayaan 

tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang dan mengingat pentingnya Pembiayaan 

Murabahah untuk meningkatkan pendapatan usaha nasabah, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan 

tersebut denganmengambil judul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN 

MURABAHAHDALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN 

NASABAH DI BMT AL ISHLAH CABANG ARJAWINANGUN” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang masalah di atas dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Wilayah Kajian 

Wilayah kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai 

pengelolaan pembiayaan murabahah di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun yang ada hubungannya dengan peningkatan pendapatan 

nasabah BMT yang sebagian besar sebagai pedagang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan 

pendekatan empirik, terkait dengan implementasi pembiayaan 

murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun. 

3. Jenis Masalah 

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembiayaan 

Murabahah terhadap peningkatan pendapatam nasabah di BMT Al 
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Ishlah Cabang Arjawinangun. 

 

C. Fokus Masalah dan Subfokus 

Berdasarkan latar belakang masalah agar peneliti lebih fokus, maka 

masalah yang dijadikan pokok penelitian adalah implementasi  

pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT 

Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah, 

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui 

pengumpulan data.5 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad murabahahdi BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun? 

2. Bagaimana pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan 

nasabah di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun? 

3. Hal apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi pembiayaan 

murabahah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun dan bagaimana solusinya? 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2014), h.35 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad murabahah di BMT 

Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

2. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah dalam meningkatkan 

pendapatan nasabah di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

3. Untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi kendala dalam 

implementasi pembiayaan murabahahah dalam meningkatkan 

pendapatan nasabah di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun dan 

bagaimana  solusinya. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang diharapkan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan informasi tentang perekonomianterutama 

berhubungan dengan Implementasi Pembiayaan Murabahah terhadap 

peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

pertimbangan dalam ilmu ekonomi koperasi yang berhubungan dengan 

bagaimana mengelola BMT secara profesional sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan nasabah ditinjau dari perspektif ekonomi islam. 
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Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk peneliti mengenai 

bagaimana pengelolaan BMT  yang dijalankan secara profesional sehingga 

nantinya sifat dari profesional tersebut dapat ditanamkan pada diri peneliti. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, maka 

skripsi ini dibagi atas beberapa bab, sebagai berikut: 

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 bagian yaitu: 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus masalah dan subfokus, 

perumusan masalah, tujuan peenlitian, serta kegunaan penelitian. 

Bab 2 adalah landasan teori yang dibagi menjadi tiga bagian yang 

terdiri dari deskripsi teoritik: pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, 

pembiayaan murabahah, landasan hukum murabahah, syarat dan rukun 

murabahah, konsep murabahah, pendapatan nasabah, implementasi 

pembiayaan murabahah, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka 

pemikiran. 

Bab 3 adalah metodologi penelitian dibagi dalam 6 bagian yang terdiri 

dari desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, pemeriksaan keabsahan 

data. 

Bab 4 adalah hasil penelitian dan pembahasan dibagi dalam 3 bagian 

yang terdiri dari deskripsi data hasil penelitian dan pembahasan yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi Branch Manager,  SPV 
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Operasional, dan Nasabah BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun, serta 

keterbatasan penelitian. 

Bab 5  adalah kesimpulan dan saran dibagi menjadi 2 bagian yang 

terdiri dari kesimpulan, saran penelitian yang ditunjukan kepada pihak 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun dan peneliti selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan 

diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hal-hal yang 

mempengaruhi profotabilitas sehingga dapat membandingkan antara 

kenyataan dalam praktik dengan teori-teori selama ini dipelajari. Serta 

memberikan gambaran tetang Implementasi Pembiayaan Murabahah 

terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun. 

b. Bagi BMT 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi BMT agar  dapat 

membantu meningkatkan pendapatan nasabah. 

c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar kajian pustaka 

dan referensi khususnya bagi mahasiswa / mahasiswi yang ingin 

melakukan penelitian dengan pembahasan serupa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoretik 

1. Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Pembiayaan 

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan 

istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan.Belum akrabnya 

dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga 

pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan 

lembaga keuangan konvensional yaitu bank. Lembaga pembiayaan 

merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga 

perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan 

usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda 

Pembiayaan atau . financing, yaitu pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lainuntuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 

kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan.6 

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992, yang dimaksud 

pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan atau yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasrkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

                                                           
6Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP  

YKPN,2005), h.175 
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meminjam antara bank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 

ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.7 

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal 

mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari’ah, 

yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manejemen. 

Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehinggakebutuhan 

likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang 

menganggur.Supaya dapat memaksimalkan pengolahan dana, maka 

manejemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam 

pembiayaan yakni : 

1) Aman 

 Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik 

kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk 

menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan 

pembiayaan, BMT terlebih dahulu melakukan survey usaha untuk 

memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Dilarang 

memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan.BMT harus 

betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan. 

2) Lancar 

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar 

dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka 

                                                           
7Kasmir, Bank & lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta: RajaGrafido 

Persada,2004),cet. VI, h. 397. 
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pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk itu BMT harus 

membidik segmen pasar yang putarannya harian atau 

mingguan.Komposisi antara yang bulanan dan harian atau 

mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya 

lebih banyak 

3) Menguntungkan 

 Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan 

bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. 

Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar 

gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini memiliki 

pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para 

deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin 

besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang 

akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar-

kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh oleh 

bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Oleh karena 

hubungan timbal balik ini harus dipelihara supaya tidak saling 

merugikan. 

 

b. Jenis-jenis Pembiayaan 

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 

hal berikut: 
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1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

meningkatkan usaha, baik usaha produksi,perdagangan, 

maupun investasi. 

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 

dua hal berikut: 

1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhanpeningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu 

jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu 

peningkatan kualitas atau mutuhasil produksi.  untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan utility placei dari suatu barang. 

2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas 

yang erat kaitannya denganitu. 

BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal 

kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan 

menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana BMT 

bertindak sebagai pihak. 
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c. Akad Murabahah 

Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar 

harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh 

para pihak, dimana penjual terlebih dahulu kepada 

pembeli.8Penyaluran pembiayaaan berdasarkan akad murabahah 

Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa 

yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembelinya membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 

keuntungan yang disepakati. 

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah memberikan definisi akad 

murabahah, sedangkan UU perbankan syariah memberikan definisi 

akad murabahah dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah 

satu bentuk kegiatan usaha bank syariah. 

Berdasarkan fatwa DSN No.04/DSN–MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam murabahah 

dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank dapat 

meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

Karena barang yang dijual oleh bank kepada nasabah sejak akad 

sudah menjadi milik nasabah yang bersangkutan, maka barang yang 

dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan 

murabahah tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai 

                                                           
8Dr. A. Wangsawidjaja Z.,S.H.,M.H. Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka , 2012), hlm. 200. 
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ketentuan yang berlaku, misalnya Hak, Tanggungan, fidusia atau 

gadai. 

Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Di 

antaranya, Ibnu Rusyid al Maliki mengatakan murabahah adalah jual 

beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada 

pembelitentang harga pokok pembelian barang dan tingkat 

keuntungan yang diinginkan. 

Al Mawardi asy Syafi‟i mengatakan murabahah adalah seorang 

penjual mengatakan, saya menjual pakaian secara murabahah, dimana 

saya membeli pakaian ini dengan 100 dirham, dan saya menginginkan 

keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.9 

Menurut Imam Al-Kasani murabahah merupakan bentuk jual beli 

dengan diketahuinyaharga awal (harga beli) dengan adanya tambahan 

keuntungan tertentu.10 

M. Umar Chapra mengemukakan bahwa murabahah merupakan 

transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi 

tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas 

barang telah dialihkan kepada nasabah.11 

Singkatnya dalam teknis lembaga keuangan syariah murabahah 

merupakan suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah 

keuntungan yang disepakati atau merupakan jual beli barang dengan 

                                                           
9Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm.103. 
10Ibid, hlm. 104 

11Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta:2007), hlm. 65 
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menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati 

antara penjual dan pembeli.12 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah 

transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli 

atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya 

beserta keuntungan atas penjualan barang tersebut yang didapatkan 

oleh penjual.13  

Dalam bai’ almurabahah, penjual harus memberi tahu harga produk 

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya.Misalnya, pedagang eceran membeli computer dari 

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

keuntungan sebesar Rp.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 eceran, 

serta besarnya angsuran jika memang akan di bayar secara angsuran14 

 

 

 

 

                                                           
12Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Cet 1 (Jakarta: Prenada 

Media Grup 2010), hlm. 44. 

13Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia) hlm 84.  

 14Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema 

Insani, 2001, h.101. 
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d. Landasan Hukum Murabahah 

Adapun landasan hukum akad murabahah terdapat dalam Al – Quran 

surat An-Nisa (4) ayat 29: 

 

َٰٓأَيَُّها َبََِلَِّذينََٱيَ  َبَۡينَُكم َلُكم َأَۡمَو  اْ َتَۡأُكلُوَٰٓ َََل ِطلَِٱَءاَمنُواْ ََعنََۡلَب  َرةً َتَِج  َتَُكوَن َأَن َٰٓ إَِلَّ

َ َإِنَّ اَْأَنفَُسُكۡمۚۡ ََوََلَتَۡقتُلُوَٰٓ نُكۡمۚۡ ََٱتََراٖضَم ِ  ٢٩ََكاَنَبُِكۡمََرِحيٗماََّللَّ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’ [4]:29)15 

 

Firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275: 

 

اَْٱيَۡأُكلُوَنََلَِّذينََٱ َبو  ََكَماَيَقُوُمََلر ِ نَُٱيَتََخبَُّطهََُلَِّذيٱََلَيَقُوُموَنَإَِلَّ ِمَنََلشَّۡيَط 

َٱ ۡۚ ََۡلَمس ِ َإِنََّما اْ َقَالُوَٰٓ َبِأَنَُّهۡم ِلَك
ََۡلبَۡيعَُٱذَ  اَْ ٱِمۡثُل بَو  ََلر ِ َمََۡلبَۡيعََٱللَّهَُٱَوأََحلَّ َوَحرَّ

اَْۚۡٱ بَو  ب ِهََِۥفََمنََجآََٰءهََُلر ِ نَرَّ َِهٱإِلَىَََٰٓۥََماََسلََفََوأَۡمُرهََُۥفَلَهََُنتََهىَ ٱفَََۦَمۡوِعَظٞةَم ِ َّللَّ

ُبَ ئَِكَأَۡصَح 
َٰٓ ِلدُوَنََلنَّاِرَهٱَوَمۡنََعادََفَأُْولَ   ٢٧٥ُهۡمَفِيَهاََخ 

 

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” (Q.S. AL-Baqarah [2]:275)16 

 

 

                                                           
15 An-Nisa’ [4]:29 
16 Al Baqarah [2]:275 
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e. Syarat dan Rukun Murabahah 

Syarat dan rukun jual beli dengan akad murabahah yaitu: 

Rukun Murabahah adalah : 

1) Penjual 

2) Pembeli 

3) Barang 

4) Harga dan margin 

5) Akad 

Sedangkan Syarat Murabahah sebagai berikut: 17 

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang diterapkan. 

3) Kontrak harus bebas riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

atas barang sesudah pembelian. 

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara 

hutang. Secara prinsip, jika syarat (1), (4) atau (5) tidak 

dipenuhi, pembeli memiliki pilihan: 

a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya 

b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak 

setujuan atas barang yang dijual 

c) Membatalkan kontrak 

                                                           
17Muhamad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Cet 1 ( Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm.102 
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f. Konsep Murabahah 

Pelaksanaan murabahah selain dijelaskan dalam fiqh muamalah 

dan undang-undang, juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya 

menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 

melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai 

kegiatannya, bank syariah harus memiliki fasilitas murabahah bagi yang 

memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba.18 

Ketentuan hukum yang tercantum dalam FATWA DSN MUI No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

                                                           
18Sarip Muslim, Akuntansi Keuangan Syariah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), 

hlm.102 
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5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang 

kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Sedangkan ketentuan pembiayaan murabahah kepada masalah adalah: 

1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 

atau aset kepada bank. 

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
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telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah. 

7) Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 

tinggal membayar sisa harga.  

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, 

nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

Jaminan dalam Pembiayaan murabahah adalah: 

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 
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2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang. 

Utang dalam Pembiayaan murabahah adalah: 

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, 

ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak 

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian 

itu diperhitungkan. 

Penundaan pembayaran dalam pembiayaan murabahah: 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya. 

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
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Bangkrut dalam pembiayaan murabahah: 

1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

Adapun ketentuan tentang penyelesaian piutang  murabahah bagi 

nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaanya sesuai 

jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam Fatwa DSN No: 4/DSN-

MUI/II/2005 diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati 

2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 

3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa huatang maka LKS 

mengembalikan sisanya kepada nasabah 

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang 

tetap menjadi hutang nasabah 

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya. 
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Gambar 2.1  

Skema Pembiayaan Murabahah 

Negosiasi & Persyaratan 

 

                                                  Akad jual beli 

 

                                                  Bayar  

                   Terima 

                   Barang & 

                   Dokumen 

         Beli Barang                                                     Kirim 

 

Keterangan : 

1) Adanya kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah untuk 

melakukan perjanjian atau negosiasi dan persyaratan 

2) Setelah ada negosiasi kemudian melakukan perjanjian berapa akad 

jual beli antara kedua belah pihak. 

3) Dari pihak Bank mulai melakukan aktivitas berupa pembelian 

barang kepada penjual untuk nasabah atas nama bank. 

4) Atas nama bank penjual mengirim barang kepada nasabah yang 

telah ditunjukkan oleh bank. 

5) Nasabah menerima barang dan dokumen perjanjian dari penjual 

atas nama bank. 

BANK 
NASABAH 

SUPPLIER 
PENJUAL 



25 

 

6) Setelah nasabah menerima barang dan dokumen dari penjual. 

Maka, yang terakhir kewajiban nasabah membayar barang tersebut 

kepada Bank sesuai dengan perjanjian awal. 

 

2. Pendapatan Nasabah 

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang 

diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan 

(jasa manusia).19 

Sedangkan menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, Pendapatan 

merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama jangka waktu 

tertentu baik dari hasil penjualan barang maupun jasa atau piutang 

ataupun dari sumber-sumber lain.20 Jadi menurut istilah, pendapatan 

adalah uang yang diterima seseorang sebagai hasil penjualan barang atau 

jasa. 

Dalam analisis Mikro Ekonomi, pendapatan pengusaha merupakan 

keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan 

cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan 

yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan 

dengan aliran penghasilan suatu periode tertentu yang berasal dari 

penyediaan faktor-faktorproduksi (sumber daya alam, tenaga kerja dan 

                                                           
19Ahmad Hasan Ridwan, BMT dan Bank Islam, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 

2014),hal., 33. 

20Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan17dan Perbankan, (Bandung: Yrama 

Widya, 2013), hal., 390. 
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modal) masing-masing dalam bentuk sewa,upah, dan bunga, secara 

berurutan.21 

Pendapatan adalah semua penghasilan yang didapat oleh keluarga baik 

berupa uang ataupun jasa. Setiap orang berhak untuk bekerja untuk 

memperoleh pendapatan, apabila pendapatan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan mencukupi kebutuhan rumah tangga lainnya 

maka keluarga tersebut dikatakan makmur. Untuk masyarakat yang 

berpenghasilan kecil mereka berupaya hasil dari pekerjaannya hanya 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang 

berpenghasilan menengah mereka lebih terarah kepada pemenuhan 

kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, 

pendidikan dan lain-lain. Untuk keluarga yang berpenghasilan tinggi dan 

berkecukupan maka mereka akan memenuhi segala keinginan yang 

mereka inginkan.22 

 

b. Pengukuran Pendapatan 

Pendapatan diukur dengan nilai wajar yang dapat diterima, jumlah 

pendapatan biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan 

dan pembeli yang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima 

atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah discount 

                                                           
21Sadono Sukirno, Teori Mikro Ekonomi, ( Jakarta: Rajawali Press, Cetakan 

Keempat belas, 2002), hal., 391 
22Achmad Ridwan,  , Keterkaitan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat 

dalam http://www.ridwan-belitung.blogspot.comdiakses pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul  

20.00 
 

http://www.ridwan-belitung.blogspot.com/
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dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan, umumnya 

berbentuk kas atau setara kas. Bila arus masuk dari kas atau setara kas 

ditangguhkan nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari 

jumlah nonnominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima 

atau yang dapat diterima. Bila barang atau jasa dipertukarkan untuk 

barang atau jasa dengan sifat nilai yang sama maka pertukaran tidak 

dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. 

Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang 

diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang 

ditransfer.23 

 

c. Jenis-jenis Pendapatan 

1) Pendapatan individu 

Pendapatan individu adalah meliputi semua jenis pendapatan 

penduduk termasuk pendapatan yang diterima tanpa 

memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh 

penduduk suatu bangsa. 

2) Pendapatan perusahaan 

Pendapatan perusahaan adalah keuntungan atau profit, yaitu 

perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh 

dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. 

 

                                                           
23Http://dahlanforum, wordres.com/2018/11/15
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3) Pendapatan Nasional 

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-

faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang 

dan jasa dalam suatu tahun tertentu. 

4) Pendapatan Kerja 

Pendapatan kerja adalah pendapatan yang diperoleh buruh tani 

dalam jangka waktu tertentu. 

5) Pendapatan Negara 

Pendapatan Negara adalah Pendapatan dari suatu Negara yang 

bersumber dari pajak dan sumber lainnya yang di gunakan 

untuk membiayai kepentingan umum.  

 

d. Sumber Pendapatan 

Sumber pendapatan dapat berupa material, non material atau campuran 

antara keduanya. 

1) Material (tanah dan uang) 

Sumber pendapatan ini dapat berbentuk benda bergerak atau 

benda tidak bergerak. 

2) Non material (pekerjaan) 

a) Pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri tanpa ada 

kegiatan dengan oranglain dan dikerjakan dengan tangan 

atau dengan pikiran, maka pendapatannya dari hasil 

kerja yang ditekuninya. 
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b) Bekerja dengan orang lain dapat melalui perjanjian upah, 

maka pendapatannya akan berbentuk gaji, atau upah. 

3) Campuran antara keduanya 

Jika pendapatannya itu campuran antara keduanya yaitu uang 

dan kerja, maka penghasilan yang di peroleh akan berbentuk 

keuntungan.24 

 

e. Nasabah 

Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi 

pelanggan bank (dalam hal keuangan). Pengertian nasabah terdapat 

pada pasal 1 butir 16 UUD No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu 

pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci 

pada butir berikutnya yaitu butir 17 dan 18 : 

1) Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dana 

di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank 

dengan nasabah yang bersangkutan. 

2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 

nasabah yang bersangkutan 

 

 

                                                           
24Http://dahlanforum, wordres.com/2018/11/18 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 Pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian 

sebelumnya. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang 

mendukung penelitian ini: 

1. Penelitian yang dilakukan Yunita Fitri dalam menyelesaikan 

skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana UIN Raden Fatah 

Palembang yang berjudul Analisis pembiayaan mudharabah pada 

BMT dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat (studi Kasus pada 

BMT Muawanah). Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menyebutkan bahwa Realidasi dalam BMT Muawanah cukup bagus 

karena dapat memperlancar perekonomonian masyarakat dan mampu 

menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang 

dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan 

kewirausahaan yang pada akirnya dapat meningkatkan 

pendapatanya.25 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Asiyah dalam 

menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar sarjana di Institut 

Agama IslamWalisongo Semarang dengan judul skripsi “ Peran BMT 

Bina Umat sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha 

Mikro dan Kecil di Kecamatan Lasem”. Dalam skripsinya 

menjelaskan bahwa peran BMT Bina Umat Sejahtera sangat 

                                                           
25Yunita Fitri, Analisis pembiayaan mudharabah pada BMT dalam meningkatkan 

pendapatan Masyarakat studi Kasus pada BMT Muawanah, 2016, hal 1, 

(www.googleschoolar.com) 
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berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kec. Lasem dengan 

alasan masyarakat antusias dengan adanya BMT karena bertujuan 

untuk meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perokonomian dan 

membantu pemiulihan ekonomi rakyat.26 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Zulaikah dalam 

menyelasaikan skripsinya untuk mendapatkan gelar Sarjana dalam 

ilmu Syari‟ah di Institut Agama Islam Walisongo Semarang. Dengan 

judul skripsi “ Peranan BPRSBen Salamah Abadi terhadap Usaha 

Kecil dan Menengah di kecamatan godong kabupaten grobogan ( studi 

pada PT BPRS Ben salamah abadiPurwodadi)”. Dalam skripsinya 

membahas tentang bagaimana sesungguhnya peran BPRS ben 

salamah abadi dalam memberdayakan UKM, dengan melihat bahwa 

hubungan BPRS dan UKM sangat erat untuk memebrdayakan usaha 

yang produktif.27 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketiga peneletian diatas terdapat 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni sama-sama 

mengkaji masalah tentang peningkatan pendapatan usaha nasabah setelah 

mengajukan pembiayaan. Akan tetapi secara khusus tidak ada satupun yang 

persis sama dengan permasalahan yang akan penulis lakukan yaitu mengkaji 

                                                           
26Nur Asiyah, Bina Umat sejahtera Lasem Rembang terhadap perkembangan Usaha 

Mikro dan Kecil di Kecamatan Lasem, 2017, hal 1, (www.googleschoolar.com) 
27 Siti Zulaikhah,Peranan BPRS Ben Salamah Abadi terhadap Usaha Kecil dan 

Menengah di kecamatan godong kabupaten grobogan ( studi pada PT BPRS Ben salamah abadi 

Purwodadi) (www.googleschoolar.com) 
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tentang Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan 

Pendapatan  Nasabah di BMT Al. Ishlah Cabang Arjawinangun. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, hampir semua pelaku 

usaha cenderung menggantungkan adanya bantuan modal dari lembaga 

keuangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan sektor rill yang 

notabene kebanyakan kalangan usaha kecil dan menengah tidak akan maju 

tanpa adanya bantuan modal dari lembaga keuangan. 

Pelayanan kredit dan pembiayaan usaha merupakan dua jenis produk 

yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman modal. Kredit dan pembiayaan tersebut umumnya 

diberikan kepada usaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal 

usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang memberikan bantuan 

pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT tidak berposisi sebagai lembaga nir 

laba yang tidak menuntut pengembalian kredit dan pembiayaan pasalnya 

BMT adalah lembaga swadaya yang berfungsi melayani masyarakat dalam 

memperoleh oinjaman untuk investasi, bantuan modal usaha dan simpanan 

berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam hal ini pembiayaan yang banyak diminati oleh para usaha 

nasabah pada BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun adalah pembiayaan 

Murabahah. Pembiayaan Murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan 

antara BMT dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Prinsip 
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yang digunakan adalah BMT menyediakan dana investasi atau berupa 

pembelian barang modal dan usaha anggotanya. Akan tetapi proses 

pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. 

Selain itu juga BMT sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan Keadilan dan 

peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal itu akan merangsang 

pengusaha kecil yang lemah akan permodalannya untuk bekerjasama 

dengan BMT. 

Dari kerangka pemikiran diatas, dapat digambarkan paradigma 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

H 

 

 

 

Keterangan : 

Berdasarkan gambar penelitian diatas dapat, diasumsikan  bahwa akad 

pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usaha yang dikelola 

oleh nasabah. 

 

 

Pembiayaan 

Murabahah  

Perkembangan 

Usaha Nasabah  

H 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu penelitian yang memberikan deskripsi tentang situasi yang 

kompleks. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus (case study) yang 

merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu 

kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka 

sumber informasi. 

Sedangkan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaaan yang ada pada saat ini tidak menguji hipotesa atau tidak 

menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa 

adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneiliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dan peneliti berfungsi sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna darpada generalisasi28 

 

                                                           
28 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Pustaka Setia: Bandung, 2008), hlm.39 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

yang bertempat di Jalan Nyi Mas Gandasari Kecamatan Arjawinangun 

Kabupaten Cirebon. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018 

s.d Oktober 2018 

 

C. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, mislanya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada dua hal utama yang memengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan 

data. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat peneltian adalah 

peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman 

tterhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasasan terhadap 
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bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.29 

Penelitian kualitatif sebagai human instrumen berfungsi 

menetapkan fokus penlitian, memilih informan sebagai sumber data, 

mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini 

adalah :  

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, yang dilakukan secara 

langsung kepada pihak BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masyarakat yang menggunakan 

pembiayaan mikro. 

3. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara 

memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teoriserta 

pendapat para ahli serta beberapa buku referensi yang ada 

hubungannya dengan penelitian. 

 

 

 

 

                                                           
29 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, 

Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.201 
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E. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data berkaitan dengan teknik analisis data. Pengolahan data 

adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu 

yang berlaku dalam penelitian.30 

Dalam penelitian kualitatif analisis data bersifat induktif., yaitu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Hipotesis dirumuskan  dikumpulkanberdasarkan data tersebut. 

Setelah itu dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat 

disimpulkan apakah data itu diterima atau ditolakberdasarkan data yang 

terkumpul. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 

berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, 

hipotesis itu berkembang menjadi teori.31 

1. Editing, yaitu proses memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi 

kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, dan 

relevansi jawaban dengan tema penelitian yang dilakukan. 

2. Organizing, yaitu kegiatan/proses mengatur dan menyusun kembali 

data yang di telah didapatkan dari hasil penelitian menjadi suatu 

kesatuan yang teratur dan mengelompokkannya secara sistematis. 

3. Analizing, yaitu proses menganalisis data yang telah diperoleh dari 

penelitian untuk kemudian diambil kesimpulannya sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah yang ada. 

 

                                                           
30Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi 

Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.219 
31Ibid, h.220 
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F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas 

maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 

1. Perpanjangan kehadiran 

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Disini peneliti 

tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering 

mungkindatang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para 

informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama 

kali. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan 

pengecekanatau suatu pembanding terhadap data itu.32 

Peneliti berusaha mengkaji data dengan mengkaji beberapa sumber 

dan mengadakan pengecekan hasil penelitian dengan para ahli 

ekonomi melalui buku-buku ekonomi Islam. Secara garis besar 

triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.33 

Triangulasi sumber adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data, 

tehnik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari 

                                                           
32Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandug:Rosda 2017) hal. 330 

 
33Ibid. 
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berbagai sumber.34 

Triangulasi tehnik adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi 

dengan tehnik yang berbeda.35 

Triangulasi waktu adalah tehnik untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang 

berbeda.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, hal. 274 
35Ibid., hal. 274

 

36Djam’an Satori dan Aan komariah, Metodologi penelitian kualitatif, hal. 171
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Sejarah BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

UJKS BMT Al-Ishlah adalah unit usaha yang ke-3 yang didirikan 

Kopontren Al-Ishlah. Berdiri pada tanggal 17 Oktober 1998 atas 

inisiatif pengurus yang ketika itu dipimpin oleh  Ust. Usep Syaifuddin 

Zuhri. Berkantor di pojok perkantoran pusat bisnis Kopontren 

berukuran 3 x 3 m2, BMT memulai kegiatan usaha simpan pinjamnya 

di bawah bayang-bayang Swamitra yang didukung penuh oleh Bank 

Bukopin dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT. 

Dimulai dengan 3 orang karyawan dengan modal awal 

Rp.10.000.000,- BMT mulai memberikan pembiayaan kepada para 

pengusaha mikro. Kerja keras dan berbagai upaya dilakukan oleh 

pengelola BMT yang ketika itu dipimpin oleh Ibu Ismah Nurbaeti 

mengantarkan BMT memiliki jumlah mitra usaha yang cukup banyak 

dan memiliki asset pada tahun 2005 sebesar kurang lebih 

Rp400.000.000,-. 

Akan tetapi perjalanan panjang dan kerja keras yang telah 

dilakukan oleh para pengelola ternyata harus berakhir, ketika terjadi 

missmanagement yang mengakibatkan asset BMT turun kembali 

menjadi sekitar Rp200.000.000,- dengan tingkat NPF lebih dari 85%. 
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Pengurus mengadakan perombakan dan menyisakan 2 orang karyawan 

untuk melanjutkan pengelolaan BMT. 

Setelah terjadi penggantian pengurus pada tahun 2006, pengurus 

baru mengirimkan 8 orang alumni Al Ishlah untuk belajar pengelolaan 

BMT ke BMT Al Falah Sumber. Setelah selesai, 8 orang tersebut 

dengan dibantu seorang konsultan diminta pengurus untuk mengelola 

UJKS BMT Al Ishlah.  

Babak baru BMT Al Ishlah dimulai pada tanggal 18 Juli 2006. 

BMT langsung menggunakan software IBS (Integrated Micro Banking 

System) guna mendukung sistem administrasi keuangannya. Pengurus 

menyulap garasai dan dapur kotor Kopontren menjadi ruang 

pelayanan, ruang teller dan ruang back office. BMT mulai merubah 

paradigma usaha menjadi lebih Islami dan pengelolaan organisasi yang 

lebih profesional. Kerja keras pengelola yang sudah ada ditambah 4 

orang baru yang bergabung (hasil pelatihan dan magang di BMT Al 

Falah) sedikit demi sedikit menunjukkan hasil yang positif. 

Berturut-turut pada akhir tahun 2006 asset BMT naik menjadi Rp 

326.000.000,-, tahun 2007 Rp 949.000.000,- dan tahun 2008 Rp 

1.300.000.000,-, tahun 2009 Rp 1.600.000.000,-. Pada tahun 2009 

jumlah karyawan BMT menjadi 12 orang dengan 2 kantor (Pusat dan 

KCP Rajagaluh) melayani 1.681 mitra usaha. 

Hingga saat ini per 1 Desember 2018,telah memiliki asset 

30nMilyar dengan kantor pusat dan 5 kantor layanan di wilayah III 
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yaitu Cirebon, Kuningan, Indramayu Majalengka. 

 

2. Visi dan Misi BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

a. Visi 

1) Menjadi BMT yang kokoh dengan pelayanan prima, peduli, 

profesional dan bermanfaat bagi ummat 

b. Misi 

1) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama usaha 

dan pengadaan barang modal serta usaha kemitraan lainnya  

2) Menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan 

amanah  

3) Menjadi pusat transaksi keuangan lokal dan regional dengan 

pelayanan profesional dan SDM yang handal  

c. Sasaran 

Sasaran berdirinya Unit USPPS BMT Al-Ishlah adalah 

diperuntukkan bagi Anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya 

d. Tujuan 

Unit USPPS BMT Al-Ishlah bertujuan memberdayakan ummat 

melalui sistem ekonomi yang di ridhoi Allah SWT 
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e. Profil BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

Nama : Unit Jasa keuangan syariah Baitul 

Maal Wattamwil  

(UJKS MT Al-Ishlah) 

Induk Koperasi : Koperasi pondok pesantren Al-

Ishlah 

Alamat : Jl.Raya Otto Iskandardianata No.17 

Plumbon 45155 Kabupaten  

Cirebon –Jawa barat 

Telepon : 0231 8308986 / 085724277386 

Email : bmt_alishlah@yahoo.co.id 

Website : www.bmt-alishlah.com 

Tanggal Berdiri : 02 April 1997 

No. Badan Hukum : 9289/BH/PAD/KWK-10/IV/1997 

Tanggal 

Pengesahan 

: 02 April 1997 

Akta PAD : 01/PAD/KUKM/IX/2008 

NPWP : 01.510.214.8-426.001 

SIUP : 0039/10-23/PM/V/2009 

TDP : 1022265000083 

Izin Gangguan : 503/218.04-DU/BPPT 

 

 

mailto:bmt_alishlah@yahoo.co.id
http://www.bmt-alishlah.com/
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Manager 
Umum 

Badan  
Pengurus 

Dewan  
PengawasSyariah 

Manager 
Tamwil 
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1. DPS 

2. Manager Umum 

3. Petugas Pengendalian Intern 

Kabag Dana 
&Akuntansi 

Kabag 
Pembiayaan 

Kabag 

HRD& Legal 

Pimpinan  
Cabang 

Spv.  
Operasional 

SRO 

Teller CS 

EDP 
Bagian 
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FO 

KETERANGAN GARIS : 

Komando / Intruksi 

Pengawasan 

Koordinasi  
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CALON ANGOTA 

Manager 
Maal 

Relawan 
Bagian 

Umum 

3. Struktur Organisasi BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun menggambarkan 

pada jabatan yang terbentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a.  Pengawas Syariah 

Pengawas syariah mempunyai kewenangan membuat kebijakan 

umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga 

kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga. Adapun tugas-tugasnya 

adalah sebagai berikut : 
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1) Menyusun kegiatan umum Baitul Tamwil 

2) Melakukan pengawasan kegiatan 

3) Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 

4) Pengawas terhadap tugas ketua 

5) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan 

ditawarkan bila ditinjau segi syariah 

b. Ketua 

Ketua mempunyai wewenang untuk mampu jalannya BMT 

sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang 

digariskan oleh dewan pengawas. Adapun tugas-tugasnya adalah 

sebagai berikut : 

1) Membuat rencana kerja 

2) Rencana pemasaran 

3) Rencana pembiayaan 

4) Rencana biaya operasional 

5) Rencana keuangan 

6) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang 

digariskan oleh dewan pengawas 

7) Memimpin dan menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh 

stafnya 
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8) Membuat laporan secara periodic kepada dewan pengawas 

berupa : 

a) Laporan pembiayaan baru 

b) Laporan perkembangan pembiayaan 

c) Laporan dana 

d) Laporan keuangan 

c. Sekretaris 

1) Membuat kepentingan ketua dan pengurus BMT 

2) Notulen rapat 

3) Mengadakan kegiatan-kegiatan BMT dan mengatur surat-

surat resmi 

 

d. Bendahara 

Bendahara mempunyai wewenang untuk konsultasi 

pengeluaran dana dan pemasukan sesuatu lembaga keuangan 

dengan tugas mengawasi lalu lintas keuangan BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun dan membuat laporan-laporan akan keluar 

masuya dana. 
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f. Kepegawaian 

Susunan pengawas pegawai pada koprasi BMT  AL Ishlah Cabang 

Arjawinangun adalah sebagai berikut : 

BM : Ahmad Saefudin, S.Sy 

FO : Darsa, S.Sy 

FFO : Devi Permatasari 

EAO : M.Khabibillah 

SPV.OPR : Uum Umaeni, SE.I 

CS : Aliyah, SE.I 

TELLER : Riri Rizqi A.W, SE 

 

4. Konsep Bisnis BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

a. Memberikan jasa layanan keuangan dan pembayaran yang 

fleksibel. 

b. Melakukan pick up service (pelayanan ditempat nasabah/jemput 

bola). 

c. Mengupayakan sarana pendukung yang baik dan modern selayak 

perbankan. 

d. Melakukan kerjasama dengan perbankan syariah dalam hal 

pembiayaan dan pelayanan payment point online bank, layanan 

penerimaan uang western union serta jasa keuangan lainnya. 

e. Menjembatani para aghnia yang ingin membantu kaum dhuafa 

dengan menjadi Amil zakat, infaq dan shodakoh.  
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f. Memberlakukan reward and punishment kepada pengelola 

sehingga dapat berkarya dengan optimal. 

g. Menanamkan pemahaman kepada pengelola bahwa bekerja adalah 

ibadah yang harus dipresentasikan kepada Allah SWT di akhirat 

nanti. 

h. Keberhasilan usaha dan kesolehan anggota/nasabah adalah jalan 

kesuksesan BMT. 

 

5. Kegiatan dan Produk BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

a. Kegiatan BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

1) Menggalang dan menghimpun dana anggota 

2) Menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha kecil 

3) Mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif 

4) Meningkatkan dana-dana zakat, infaq, shodakoh dan dana 

sosial lainnya yang halal dan tidak meningkat 

5) Mengorganisir dan meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(diklat) untukpengelola atau anggota 

 

b. Produk BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

 BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun selaku lembaga non 

bank dalam operasional mempunyai dua fungsi yaitu : 

1) Sebagai penghimpun dana masyarakat (funding), dan 

2) Penyalur dana Masyarakat (lending) 
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 Kedua fungsi tersebut besifat sosial (tidak mencari 

keuntungan) seperti menerima dana zakat, infaq dan shodakoh 

yang nantinya akan dibagikan kepada pihak yang memerlukan 

sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pembiayaan non bank 

komersial, BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun  memberikan 

kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan Qordul hasan. 

Adapun produk-produk simpanan BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai 

berikut : 

1) Produk simpanan BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

(funding), diantaranya  

a) Simpanan Mudharabah 

 Simpanan yang dapat disetor dan dapat ditarik oleh 

nasabah pada saat jam kerja dengan nisbah bagi hasil yang 

diberikan 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT. 

b) Simpanan Pendidikan 

 Simpanan anggota yang akan digunakan untuk biaya 

pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) sampai 

perguruan tinggi dan hanya dapat diambil satu tahun sekali 

sepekan, sebelum ajaran baru atau kenaikan kelas dengan 

nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 

60% untuk BMT. 
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c) Simpanan Walimah 

 Simpanan yang digunakan untuk biaya hajatan dalam 

pernikahan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% 

untuk anggota dan 60% untuk BMT. 

d) Simpanan Hari Raya 

 Simpanan yang digunakan untuk keperluan hari raya 

dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk 

anggota dan 60% untuk BMT. 

e) Simpanan Qurban 

 Simpanan anggota yang berniat untuk menenuaikan 

qurban nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk 

anggota dan 60% untuk BMT 

f) Simpanan Lainnya 

 Simpanan lain yang mengikuti aqiqah, simpanan amanah 

berjangka, dengan akad dan nisbah bagi hasil sesuai 

dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. 

 

2) Produk pembayaran BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

(lending), diantaranya : 

a) Pembiayaan Mudharabah 

 Pinjaman dalam bentuk modal kerja yang diberikan 

kepada anggota BMT, dimana BMT sebagai pemilik 

modal, menyediakan dana 100% dan anggota sebagai 



51 

 

pengelola dana dengan nisbah bagi hasil berdasarkan 

kesepakatan. 

b) Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan yang dalam bentuk pernyataan modal antara 

anggota dan BMT dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan 

kesepakatan. 

c) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada BMT 

kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang 

dijadikan modal kerja, keuntungan BMT di peroleh dari 

harga barang yang diuraikan dengan pembayaran 

dilakukan secara tunai. 

d) Pembiayaan Ijaroh 

Pembiayaan Ijaroh adalah pembiayaan yang dilakukan 

dengan prinsip sewa atau pemindahan hak guna manfaat 

barang dalam jangka waktu tertentu dengan tanpa adanya 

pemindahan hak kepemilikan atas barang dimaksud. 

e) Pembiayaan Hawalah 

Pembiayaan Hawalah Bil Ujrah adalah pembiayaan yang 

dimaksudkan untuk pengalihan hutang anggota/mitra 

usaha dari pihak ketiga kepada BMT al Ishlah, BMT dapat 

mendapatkan ujrah/fee karena kesediaan dan komitmen 
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yang dilakukan BMT untuk membayarkan hutang anggota 

atau mitra usaha kepada pihak ketiga tersebut. 

f) Pembiayaan Walimah Mubaroh 

Pembiayaan Walimah Mubarakah Adalah fasilitas 

pembiayaan yang disediakan BMT Al Ishlah untuk 

memenuhi kebutuhan anggota dalam menyelenggarakan 

tasyakkuran/walimah/hajatan pernikahan, khitanan, ulang 

tahun atau yang lainnya, pembiayaan walimah mubarakah 

ini menggunakan akad Al Ijarah Al Maushufah fi Al 

Dzimmah 

g) Pembiayaan Multijasa 

Pembiyaan Multi Jasa Adalah pembiayaan dengan prinsip 

pelayanan jasa yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan anggota atas jasa tertentu dalam jangka waktu 

tertentu dengan besaran imbal jasa sesuai yang disepakati 

bersama 

h) Pembiayaan Qordul Hasan 

Pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota yang 

benar-benar kurang mampu dan kurang dana yang bersifat 

darurat, anggota tidak wajib memberikan bagi hasil 

kepada BMT tetapi cukup memberikan nilai pinjaman 

yang diberikan 
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B. Pembahasan 

1. Implementasi Pembiayaan Murabahah 

 Lembaga keuangan seperti BMT, sesungguhnya sangat diperlukan 

untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro khususnya 

pedagang di seluruh Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan. 

BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah 

pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan 

pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. 

 Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak 

ketiga berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan pihak lain dengan 

harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang ditambah margin 

keuntungan yang disepakati. Terkait dengan pembiyaan peneliti akan 

membahas implementasi pembiayaan murabahah terrhadap peningkatan 

pendapatan nasbah. 

 Pembiayaan  Murabahah  di  BMT  merupakan  suatu  pembiayaan  

yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya. Dimana prosedurnya 

tidak jauh berbeda dengan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan 

oleh Bank Syariah. Dimana pihak BMT membeli barang yang 

diperlukan oleh nasabah, atau pihak BMT membiayai sebagian atau 

seluruh harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah tersebut. 

Dan dalam sistemnya menggunakan akad jual-beli.  
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 Pembiayaan murabahah ini mempunyai manfaat yang sangat besar. 

manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu pembeli mengetahui semua 

biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan 

keuntungan (mark-up).  

 Pemohon pembiayaan di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

tahun ketahun meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya; 

a. Keadaan ekonomi dan pemerataan yang semakin membaik 

menyebabkan banyaknya peluang untuk membuka usaha. 

b. Arus perdagangan yang semakin membaik mendorong para 

pengusaha untuk lebih meningkatkan usaha secara maksimal, baik 

sektor industri , perdagangan maupun jasa. 

c. Minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan 

usahanya terus meningkat. 

d. Adanya badan hukum yang sudah di miliki oleh BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun yang dapat memberikan jaminan keamanan 

di bidang ekonomi. Dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

 Itulah kenapa pembiayaan murabahah menjadi salah satu 

pembiayaan yang paling diminati di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun. 

Seperti halnya wawancara dengan Bapak Ahmad Saefudin,S.Sy selaku 

Branch Manager BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun, dalam 
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wawancara hari Selasa tanggal 10 Mei 2018 pukul 09.10 WIB di BMT 

Al Ishlah Cabang Arjawinangun, menejelasakan bahwa: 

“Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaaan yang paling 

diminati di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

81,75% nasabah memilih produk ini dikarenakan simpel dan 

mudah, selain itu resiko untuk pihak BMT relatif kecil.”37 

 

Pengembangan usaha menjadi sangat penting bagi nasabah, 

perkembangan usaha terjadi karena besarnya peluang dalam 

menjalankan usaha yang dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup 

masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan usaha yang baik, 

maka akan semakin meningkatkan pendapatan nasabah. 

Ibu Uum Umaeni selaku SPV Operasional menambahkan dalam 

wawancaranya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2018 pukul 09.30 di 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun memaparkan: 

Selain itu di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun juga 

mempunyai program-program pengembangan usaha nasabah  yaitu 

mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan jiwa kewirausahaan 

kepada nasabah yang telah mengajukan pembiayaan di BMT Al 

Ishlah, utamanya adalah pembiaayan murabahah. 

Dengan adanya kontrolin dari BMT harapannya sumber daya 

manusianya bisa meningkat yang awalnya orangnya tidak paham 

dengan usaha diajarkan semestinya bagaimana mengatur keuangan 

yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasabah itu 

sendiri.38 

 

Begitu juga dengan Bapak Udin salah satu nasabah BMT Al Ishlah 

Cabang Cirebon mengakui alasan beliau bergabung menjadi mitra BMT 

Al Ishlah dikarenakan angsurannya ringan dalam wawancara pada Hari 

Senin tanggal 18 September 2018 pukul 11.00 WIB sebagai berikut: 

                                                           
37 Ahmad Saefudin, wawancara, 10/05/2018 
38 Uum Umaeni, wawancara, 12/05/2018 
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“Awalnya saya diajak oleh pak asep,karena saya juga sedang butuh 

modal untuk mengembangkan usaha saya. Aplalagi setelah pasar 

arjawinangun terbakar, barang barang saya ada yang ikut terbakar. 

Pendapatan saya menurun sejak itu. Dan saya mau gabung di BMT 

Al Ishlah karena angsurannya ringan, setorannya harian jadi masih 

bisa terjangkau”.39 

 

 

 

Dari hasil wawancara penulis dengan manajer BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun dengan adanya pembiayaan murabahah ini 

banyak manfaat yang dirasakan oleh nasabah. Dan manfaat dari 

pembiayaan murabahah antara lain : 

a. Para pengusaha kecil mendapat kemudahan dalam memperoleh 

modal usaha. 

b. Usaha yang dijalankan mampu bersaing dan sehingga dapat 

berkembang kearah yang lebih baik lagi. 

c. Kebutuhan nasabah dapat terpenuhi karena pendapatan yang 

diperoleh sepenuhnya milik nasabah. 

d. Adanya ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga 

hubungan yang harmonis antara nasabah dan BMT dapat 

terpelihara. Yaitu dengan adanya saling percaya, sama-sama 

beritikad baik dan jujur dalam bekerja sama. 

 

Pemberian pembiayaan murabahah tidak diberikan pada setiap 

pemohon. Dalam hal ini BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun sangat 

selektif dalam menentukan nasabah yang benar-benar membutuhkan 

                                                           
39 Udin, wawancara, 18/09/2018 
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dana. Baik untuk yang bersifat produktif maupun konsumtif. Untuk 

mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus memenuhi persyaratan dan 

prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun. 

Untuk mendapatkan pembiyaan murabahah di BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun , harus melalui beberapa prosedur sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan permohonan pembiayaan murabahah secara lisan dan 

mengisi aplikasi secara pembiayaan. 

b. Kemudian informasi yang terdapat di aplikasi pembiayaan tersebut 

akan diperiksa oleh pihak BMT, apabila terdapat kekurangan, maka 

pihak BMT akan meminta data tersebut kepada calon nasabah. 

c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah, mengenai maksud 

dan tujuan melakukan pembiayaan murabahah. 

d. Jika hasil wawancara telah memenuhi syarat pembiayaan 

murabahah, maka pihak manajer akan mengambil keputusan untuk 

mengabulkan permohonan tersebut. 

e. Nasabah melakukan akad murabahah dengan membawa syarat-

syarat pembiayaan murabahah berupa: 

1) Fotokopi  Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri 

2) Fotokopi Kartu Keluarga 

3) Fotokopi Surat Keterangan Menikah 

4) Surat Keterangan Usaha / Slip gaji,  
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5) Surat agunan,  

6) Surat rekomendasi perusahaan (karyawan), surat kuasa potong 

gaji (karyawan) 

 

 

Dalam menyurvai calon nasabah pihak BMT melakukan dengan 

pertimbangan-pertimbangan : 

a. Melihat watak atau sifat calon nasabah untuk meyakinkan pada 

BMT bahwa watak dan sifat-sifat dari calon-calon nasabah dapat 

benar-benar dipercaya. Keyakinan ini dapat tercermin dari latar 

belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang 

bersifat pribadi. 

b. Melihat apakah nasabah benar-benar termasuk orang yang layak 

untuk diberikan pembiayaan murabahah 

c. Melihat kemampuan calon  nasabah dalam membayar pinjamannya 

dan kemampuan mengolah usahanya. 

d. Melihat apakah calon nasabah sebelumnya sudah menjalankan 

usahanya atau belum. 

e. Melihat keadaan ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan 

datang. Artinya jika keadaan ekonomi sekarang yang tidak stabil, 

pembiayaan yang diberikan harus melihat prospek usaha yang 

dijalankan apakah prospek kedepannya bagus atau tidak. 
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Setiap peminjam harus jadi penabung, jadi setiap nasabah 

pembiayaannya secara otomatis menjadi nasabah penabung. Setiap kali 

nasabah mengangsur pinjaman, nasabah diwajibkan menabung sesuai 

kemampuan masing-masing. Tabungan ini dapat dijadikan antisipasi 

jika nasabah menjalankan usaha mengalami kerugian yang berat, 

sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Sebagai alternatifnya 

tabungan tersebut dapat digunakan untuk menambah angsuran. 

Jika nasabah tidak mengalami hambatan dalam melunasi 

pinjamannya tabungan tersebut dapat diambil jika angsuran sudah 

lunas. Sehingga nasabah memiliki cadangan untuk menambah modal 

usaha.Dalam memberikan pembiayaan BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun selalu memberikan pengawasan kepada setiap 

nasabahnya. Pengawasan tersebut diantaranya: 

a. Pengawasan Prepentif yaitu sikap kehati-hatian dan keamanan 

pihak BMT pada tahap pembiayaan, administrasi pembiayaan yang 

dilakukan sebelum pembiyaan dicairkan. 

b. Pengawasan Depresif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak BMT pada nasabah pembiayaan setelah bantuan 

pembiayaan dicairkan. 

 

Disamping melakukan unsur-unsur diatas, BMT juga melakukan 

analisis pembiayaan. Adapun analisis pemberian pembiayaan kepada 

nasabah atau calon debitur, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh 
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pihak BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun guna mencegah 

pembiayaan bermasalah atau pembiayaan yang macet.  

Faktor ini juga menjadi pertimbangan BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun dalam menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan 

secara obyektif atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 

yang sering dilakukan yaitu analisis 5C dan 7P. 

a. Character (karakter anggota) 

Character (karakter) merupakan sifat atau watak 

kepribadianyang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat 

dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya 

terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah 

pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing 

pihak. BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun menilai karakter 

anggota dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun melakukan tanya jawab dengan tetangga 

atau teman seprofesi di tempat anggota mekakukan kegiatan 

usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam 

berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa 

pengecekan karakter maka BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, 

bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan 
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anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. 

b. Capacity (kemampuan membayar) 

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan 

pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun melihat cara kemampuan anggota 

dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun menilai kemampuan 

anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap 

kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan 

cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota 

untuk membayar pinjaman. 

c. Capital (modal) 

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya 

bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi 

pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun menilai modal yang dimiliki anggota dalam 

membayar pinjaman. 

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang 

dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya 

mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara 

wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan 

pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga 



62 

 

usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal 

usahanya dibiayai oleh pihak BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali 

kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya 

semakin besar 

d. Conditon (kondisi usaha) 

Merupakan usaha yang dijalankan anggota pembiayaan harus 

baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. 

Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat 

menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak 

akan mendapatkan pembiayaan oleh BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun, maka usaha tersebut dapat berjalan lebih baik dan 

akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya. Penilaian ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi usahaatau prospek bidang 

usaha yang dibiayai apakah memiliki prospek yang baik, sehingga 

resiko kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil. 

e. Collateral (jaminan) 

 Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota 

untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila 

anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai 

dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai 

pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di 
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kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah 

dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang 

sudah dipinjamkan. 

Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka 

pihak BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun akan tetap meminta 

anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan 

apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang 

dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan ke anggota 

dengan utuh. 

Sedangkan prinsip 7P adalah sebagai berikut: 

a. Personality  
 

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang mencakup 

sikap, emosi, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu 

masalah. 

b. Party 

 Yaitu mengklafikasikan nasabah pada waktu tertentu atau 

golongan-golongan tertentu bedasarkan modal, loyalitas serta 

karakternya. 

c. Perpose 

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil 

pembiayaan atau kredit, termasuk enis pembiayaan yang 

diinginkan nasabah. 
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d. Prospect 

Yaitu menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah 

menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai 

prospek atau sebaliknya 

e. Payment 

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan 

pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja 

dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperoleh. 

f.     Profitability 

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba. Hal ini diukur dari periode ke periode 

akan tetap sama atau semakin meningkat. 

g. Protection 

Tujuannya adalah bagaimana pembiayaan yang dikucurkan 

oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan 

dapat berupa barang jaminan atau jaminan asuransi. 

 

2. Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan 

Pendapatan Nasabah 

Setelah mengetahui alur pembiayaan murabahah, peneliti 

melanjutkan wawancara lagi sebagai dasar untuk mengetahui 

perekembangan usaha yang telah dilakukan nasabah sebelum dan 

sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah. Peneliti melakukan 

wancara dengan ke tiga nasabah yang menjadi informan secara 
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menyeluruh. 

Hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku nasabah BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun hari Senin tanggal 18 September 2018 

pukul 11.00 WIB, menjelaskan bahwa: 

“Kalau dulu sebelum bergabung di BMT pendapatan saya sehari-hari 

hanya mencapai sekitar Rp100.000,00 s.d Rp200.000,00 sekarang 

rata rata ya Rp500.000,00 dalam sehari, karena kan dagangannya 

lebih banyak, kadang kalau lagi rame pasaran ya Alhamdulillah bisa 

mencapai Rp.2.000.000/hari”.40 

 

Senada dengan hal Bapak Udin, Ibu Lilis selaku nasabah BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun juga mengalami pengembangan usahanya, 

beliau menambahkan: 

 “Saya mengambil pinjaman Rp.5.000.000,00 untuk menambah 

modal, kalau dulu saya sehari bisa membeli 20 potong ayam, 

sekarang ya bisa tiga kali lipat, bisa membeli sampai 50 potong 

ayam, Alhamdulillah bisa membiayai hidup dan menyekolahkan 

anak-anak”.41 

 

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya 

pembiayaan murabahah dapat memberikan peningkatan pendapatan 

terhadap para nasabah dengan meningkatkan kemajuan usahanya. Dapat 

dilihat dari informan pertama yaitu Bapak Udin, yang dulunya hanya 

hanya berpenghasilan Rp100.000,00 sampai Rp200.000,00 sekarang 

bisa mencapai rata-rata Rp500.000,00 dalam sehari, bahkan jika sedang 

ramai bisa mencapai Rp2.000.000,00 perhari.  Hal tersebut terjadi 

dikarenakan variasi jumlah usahanya berekembang, dan berimbas pada 

peningkatan pendapatan usaha. 

                                                           
40 Udin, wawancara, 18/09/2018 
41 Lilis, wawancara, 18/09/2018 
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Sahma halnya dengan informan kedua yaitu Ibu Lilis, seorang 

nasabah pedagang ayam, sebelum meminjam modal di BMT Al Ishlah 

hanya bisa membeli ayam 20 ekor dan setelah meminjam modal di BMT 

Al Ishlah telah mengembankan usaha dengan menambah 50 ekor jumlah 

ayam. Setelah mendapatkan pembiayaan, usahanya memang lebih maju 

dibandingkan sebelum medapatkan pembiayaan, sehingga dalam hal ini 

pembiayaan dari BMT sangat berperan terutama dalam hal supply dana 

yang bahkan bisa membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-

anaknya. 

Namun hal ini sedikit berebeda  dengan yang dialami Ibu 

Rasmini, seorang penjual ikan asin yang pendapatannya ketika 

menggunakan pembiayaan murabahah sebenarnya juga meningkat namun 

peningkatan pendapatannya tidak signifikan, bahkan pernah menurun, 

meski sekarang sudah mulai stabil. Beliau menyatakan dalam wawancara 

pada hari Senin tanggal 18 September 2018 pukul 11.15 WIB di pasar 

Arjawinangun sebagai berikut: 

“Kalau untuk peningkatan pendapatan ada, tapi ya tidak tentu sering 

naik turun. Karena harga garam juga tinggi, jadi ikan asin ikut naik, 

masyarakat akhirnya tidak jadi membeli. Kalau dirata-ratain sehari 

ya sekitar 200.000 lumayan buat modal besoknya”.42 

 

Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun, yaitu melalui akad pembiayaan 

murabahah, dengan cara memberikan modal kepada para nasabah yang 

                                                           
42 Rasmini, wawancara, 18/09/2018 
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membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan 

usahanya. Namun, peran BMT tersebut tidak sekedar memberikan 

pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya 

pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan dan 

edukasi kepada anggotanya.. 

Jadi, dapat disimpulkan ketiga nasabah yang menjadi informan 

peneliti yang melakukan kerjasama dengan BMT  Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun dengan pembiayaan murabahah sampai saat ini masih 

menjalankan usahanya dan terus mengembangkan usahanya, dengan kata 

lain pembiayaan murabahah pada BMT Al Ishlah Cabang Cirebon sangat 

berperan aktif dalam pegembangan usaha mikro nasabahnya, walaupun 

ada beberapa yang tidak mengalami kenaikan signifikan karena beberapa 

faktor eksternal. 

 

3. Faktor Penghambat dalam Pembiayaan Murabahah 

Dibalik keberhasilan BMT Al Ishalah Cabang Arjawinangun yang 

berhasil meningkatkan pendapatan usaha nasabah, tetap saja ada 

hambatan dan kendala yang dihadapinya. 

Pak Asep selaku Branch Manager  menjelaskan dalam memberikan 

pembiayaan kepada nasabah, BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun  

menghadapi masalah yang dapat menghambat dalam memberikan 

pembiayaan murabahah untuk meningkatkan pendapatan nasabah, 

penghambat tersebut sebagai berikut : 
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“Kredit macet merupakan resiko yang harus dihadapi oleh setiap 

lembaga keuangan yang menawarkan jasa pinjaman atau 

pembiayaan, tidak terkecuali di BMT Al Ishlah Cabang  

Arjawinangun, kredit macet masih menjadi kendala utama.” 

 

 

Beliau menyadari hal tersebut terjadi karena berbagai faktor: 

a. Minimnya pemahaman masyarakat terhahap produk-produk 

pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BMT termasuk 

pembiayaan murabahah. 

b. Minimnya kesadaran beragama masyarakat. Dari pengalaman 

penerapan pembiayaan syariah yang sudah dijalani, masyarakat 

lebih mementingkan unsur praktis dan ekonomis, dibandingkan 

dengan kesadaran untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan 

tuntutan syariah. 

c. Pola pencatatan arus kas usaha / bisnis nasabah yang masih belum 

sesuai dengan standard dan bahkan terkesan mengabaikan hal 

tersebut. Hal ini jelas menyulitkan BMT dalam melakukan analisa 

kelayakan nasabah maupun menjalankan aktivitas bisnis berbasis 

bagi hasil kepada nasabah pembiayaan. 

d. Sulitnya memahami karakter setiap calon nasabah dalam falsafah 

teknisnya, menolak nasabah yang beresiko dengan segala 

pertimbangan lebih baik dari pada menerimanya. 

e. Sulitnya menemukan nasabah yang benar-benar produktif. 

f. BMT yang dihadapkan pada kondisi persaingan dan perebutan 

pasar keuangan mikro, baik oleh lembaga keuangan mikro 
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konvensional seperti kopersi maupun BPR/BPRS, dan juga 

perbankan. 

Bapak Asep juga menjelaskan solusi dalam menghadapi masalah 

yang dapat menghambat dalam memberikan pembiayaan murabahah 

untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro di BMTAl Ishlah 

Cabang Arjawinangun adalah sebagai berikut : 

a. Peningkatan profesionalitas pelayanan dan operasional BMT, 

upaya ini dilakukan menanamkan image yang baik tentang BMT 

kepada masyarakat. 

b. Peningkatan permodalan BMT, baik dari anggota dan strategi 

pengumpulan funding dari nasabah penabung, maupun bermitra 

dengan lembaga keuangan syariah lain yang lebih besar dan lebih 

besar permodalannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan likuiditas BMT agar mampu menjangkau segmen 

pasar yang lebih luas dengan fleksibilitas pelayanan yang tinggi. 

c. Sosialisasi yang lebih intensif dan intergal yang mampu 

menjangkau masyarakat awam sebagai besar operasional di 

wilayah masing-masing BMT. Dari sosialisasi ini diharapakan akan 

muncul pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

keberadaan ekonomi syariah dan juga pentingnya bermuamalah 

dengan lembaga keuagan syariah seperti BMT. 
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C. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan sejak  09 April 2018 hingga 09 Oktober 2018. 

Dalam kurun waktu 6 bulan peneliti berusaha memahami dan menghayati 

kegiatan di BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu peneliti tidak dapat 

mengungkapkan lebih mendalam lagi karena terbatas akan juduk yang 

hanya meneliti tentang Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam 

meningkatakan Pendapatan Nasabah di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis berdasarkan teori dan hasil 

analisis dari penelitian pada BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1.  Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam 

memberdayakan usaha nasabah, khususnya yang sedang menjalankan 

usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat 

usahanya. Keberadaan BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun bertujuan 

untuk memberdayakan ekonomi ummat, khususnya pada sektor usaha 

mikro, kecil dan menengah serta menjadi alternatif bagi ummat untuk 

menghindari sistem gharar, maysir dan riba baik simpanan maupun 

pembiayaan, sehingga secara bertahap ekonomi ummat dapat 

bertambah dan berkembang sebagai pilar untuk kemajuan ummat. 

2.  Dengan adanya Pembiyaaan murabahahah di BMT Al Ishlah Cabnag 

Arjawinangun dapat menjadi alternatif untukmenambah modal usaha 

nasabah sehingga usahapun mengalami kemajuan yaitu adanya 

peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerja.Dengan 

meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan nasabah juga 

ikut meningkat.  
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3.  Dibalik keberhasilan BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun yang 

berhasil meningkatkan pendapatan nasabah, tetap saja ada hambatan 

dan kendala yang dihadapinya. Salah satunya adalah minimnya 

pemahaman nasabah terhahap produk-produk pembiayaan syariah yang 

ditawarkan oleh BMT termasuk pembiayaan murabahah. Solusi untuk 

mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi yang 

lebih intensif dan intergal yang mampu menjangkau masyarakat awam. 

Sehingga  dari sosialisasi ini diharapakan akan muncul pemahaman dan 

kesadaran nasabah terhadap keberadaan ekonomi syariah dan juga 

pentingnya bermuamalah dengan lembaga keuagan syariah seperti 

BMT sehingga pendapatan nasabah dapat lebih optimal. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran 

yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun adalah sebagai berikut: 

1.  Bagi BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa implementasi pembiayaan 

murabahah terbukti dapat meningkatkan pendapatan nasabah melalui 

perkembangan usaha yang ditandai dengan peningkatan omset 

penjualan dan peningkatan jumlah pelanggan.  
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Berkaitan dengan hal itu, diharapkan dari pihak BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan 

dan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan murabahah agar 

semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan 

penambahan modal melalui pembayaan murabahah di BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun. 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Pembahasan  mengenai  Implementasi pembiayaan Murabahah 

terhadap peningkatan pedapatan nasabah, dalam skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan 

kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-

kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan 

yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. 
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TRIANGULASI DATA 

WAWANCARA 

 

Nama : Ahmad Saefudin,S.Sy 

Jabatan : Branch Manager 

Tempat : BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

Waktu : 09.00 – 12.00 
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Hari, Tanggal : Selasa, 10 Mei 2018 

 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1 

Bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di 

BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

Pembiayaan murabahah merupakan 

pembiayaaan yang paling diminati di BMT 

Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

81,75% nasabah memilih produk ini 

dikarenakan simpel dan mudah, selain itu 

resiko untuk pihak BMT relatif kecil. 

 

Pembiayaan Murabahah merupakan 

pembiayaan dengan akad jual beli, dimana 

BMT sebagai pemilik barang menjual 

barangnya dengan menambahkan margin 

keuntungan yang disepakati dari HPP 

(harga pokok perolehan) barang 

kebutuhan modal kerja ataupun konsumtif 

yang dibutuhkan pemohon, kemudian 

pemohon mengangsurnya dengan jangka 

waktu yang telah disepakati bersama. 

Besarnya jumlah pembiayaan yang 

disalurkan akan menentukan keutungan 
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BMT. Jika BMT tidak mampu 

menyalurkan pembiayaan, selama dana 

yang terhimpun dari simpanan banyak 

akan menyebabkan BMT tersebut rugi. 

Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan 

harus dilakukan dengan sebaik-baiknya 

mulai dari perencanaan jumlah 

pembiayaan, penentuan bagi hasil, 

prosedur pemberian pembiayaan, analisis 

pemberian pembiayaan sampai pada 

pengendalian yang macet 

2 

Bagaimana Pembiayaan 

Murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan 

usaha nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 

Dalam persyaratan pengajuan pembiayaan 

pada BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun, sama halnya dengan 

persyaratan-persyaratan umum yang 

diajukan dalam pembuatan buku tabungan, 

seperti: 

1) menjadi anggota, atau calon anggota  

2) Mengajukan permohonan 

pembiayaan dengan mengisi form 

yang telah disediakan 

3) Melampirkan : FC KTP 

suami/istri/orang tua, FC Kartu 
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Keluarga, FC surat nikah, Surat 

Keterangan Usaha / Slip gaji, FC 

surat agunan, Surat rekomendasi 

perusahaan (karyawan), surat kuasa 

potong gaji (karyawan) 

4) Pengajuan Pembiayaan diatas 

Rp.1.000.000,00 harus 

menggunakan agunan berupa fix 

asset (mis. Kendaraan, tanah 

bangunan. 

Setelah kelengkapan administrasi 

selesai, BMT Al Ishlah akan 

melakukan survey kelayakan usaha 

oleh tim marketing.  

Adapun analisis pemberian 

pembiayaan kepada nasabah atau calon 

debitur, ada beberapa hal yang 

diperhatikan oleh pihak BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun guna mencegah 

pembiayaan bermasalah atau 

pembiayaan yang macet. Faktor ini 

juga menjadi pertimbangan BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun dalam 
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menentukan plafon pembiayaan yang 

ditetapkan secara obyektif atas unsur 

kehati-hatian dengan menggunakan 

prinsip yang sering dilakukan yaitu 

analisis 5C dan 7P. 

5C yaitu  (Character, Capacity, 

capital, colleteral, condition), 

sedangkan yang di maksud dengan 7P 

yaitu (Personality, party, perpose, 

prospect, payment, profitability, 

protection). 

 

3 

Hal apa saja yang menjadi 

kendala dan bagaiman 

solusinya? 

Perkembangan BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun, semakin meningkat dengan 

dilihat jumlah nasabah yang terus 

bertambah, namun faktor penghambat 

masih sering kami temui seperti sulitnya 

mencari nasabah yang memenuhi karakter 

5C dan 7P. Seringkali kami menemukan 

nasabah yang baik, namun kemampuan 

membayar angsuran sangat kecil. Atau 

bahkan sebaliknya, ada nasabah yang 

memiliki kemampuan membayar dengan 
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baik, namun karakter yang dimiliki justru 

sebaliknya sehingga angsuran yang 

dibayarkan justru sering macet bahkan 

terkadang berhenti ditengah jalan. 

Solusi untuk mengatasi nasabah yang 

seperti itu adalah: 

1) Kami melakukan kroscek harian, 

apakah nasabah memang benar-benar 

tersendat dalam membayar angsuran 

2) Kami menegur secara halus dan 

mengingatkan untuk membayar 

kewajiban sebagai nasabah. 

3) Mmeberikan Surat Peringatan, dari 

SP I, SP II, dan SP III. Jika masih 

tidak diindahkan maka dengan 

terpaksa jaminan akan kami sita. 

 

TRIANGULASI DATA 

WAWANCARA 

 

Nama :  Uum Umaeni,SE.I 

Jabatan : SPV Operasional 

Tempat : BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 
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Waktu : 09.00 – 12.00 

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Mei 2018 

 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1 

Bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di 

BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

Mayoritas nasabah di BMT Al Ishlah 

Cabang Arjawinangun adalah bermata 

pencaharian sebagai pedagang dan 

wirausaha. Sentral tempatnya adalah di 

Pasar Arjawinangun. 

Karenanya sebagian besar nasabah ketika 

mengajukan pinjaman banyak yang  

memilih pembiayaan murabahah. 

Selain itu di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun juga mempunyai program-

program pengembangan usaha nasabah  

yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan 

peningkatan jiwa kewirausahaan kepada 

nasabah yang telah mengajukan 

pembiayaan di BMT Al Ishlah, utamanya 

adalah pembiaayan murabahah. 

Dengan adanya kontrolin dari BMT 

harapannya sumber daya manusianya bisa 
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meningkat yang awalnya orangnya tidak 

paham dengan usaha diajarkan semestinya 

bagaimana mengatur keuangan yang baik 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

nasabah itu sendiri.  

2 

Bagaimana Pembiayaan 

Murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan 

usaha nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 

Syarat untuk menjadi nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang Arjawinangun adalah yang 

pertama harus menjadi anggota BMT Al 

Ishlah terelebih dahulu, kenudian 

mengajukan syarat administratif (mengisi 

fomulir pengajuan pembiayaan, 

melampirkan fotokopu KTP suami istri, 

kartu keluarga dan  agunan atau jaminan 

(sertifikat tanah atau BPKB + STNK), dan 

bersedia untuk disurvei). 

3 

Hal apa saja yang menjadi 

kendala dan bagaiman 

solusinya? 

Kredit macet merupakan resiko yang harus 

dihadapi oleh setiap lembaga keuangan 

yang menawarkan jasa pinjaman atau 

pembiayaan, tidak terkecuali di BMT Al 

Ishlah Cabang  Arjawinangun, kredit 

macet masih menjadi kendala utama. 

 

Setelah pembiayaan disimpulkan macet 
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maka harus segera dilakukan identifikasi 

masalah menggenai penyebab mengapa 

kredit tersebut menjadi macet. Jika 

penyebab terjadinya kredit macet adalah 

karena karakter dari nasabah  tersebut 

maka,  BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun akan melakukan 

pengintensifan kunjungan ketempat 

tinggal dan usaha debitur, melakukan 

pendekatan persuasif, melakukan 

pendekatan ahli waris. 

Dan bila penyebab terjadinya kredit macet 

adalah karena masalah ekonomi maka 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

akan melakukan Rescheduling 

(penjadwalan kembali) atau restucturing 

(penataan kembali) terhadap pembiayaan 

tersebut. 

Selanjutnya jika tidak ada perubahaan 

maka akan diberikan Surat Peringatan, 

dari SP I, SP II, dan SP III.  

Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas 

tersebut masih belum dapat menyelesaikan 
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masalah yang ada yaitu kredit macet maka 

pihak BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun akan melakukan eksekusi 

jaminan atau penyitaan jaminan. Dalam 

penyitaan jaminan ini dilakukan 

berdasarkan pendekatan personality dan 

rasa tanggung jawab. 

Pihak BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun juga akan melakukan 

rekapitulasi atau penghapusan jika 

masalah yang terjadi benar-benar sudah 

tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini 

dilakukan hanya berdasarkan keputusan  

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun 

(RAT) 

 

TRIANGULASI DATA 

WAWANCARA 

 

Nama : Ibu Rasmini 

Jabatan : Pedagang Ikan Asin 

Tempat : Pasar Arjawinangun 

Waktu : 11.15 WIB 
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Hari, Tanggal : Senin, 18 September 2018 

 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1 

Bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di 

BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

Saya bersyukur ada pembiayaan 

murabahah di BMT Al Ishlah sehingga 

bisa menjadi jembatan saya untuk 

menambah modal usaha. 

2 

Bagaimana Pembiayaan 

Murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan 

usaha nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 

Saya mengambil pembiayaan di BMT itu 

karna saya kekurangan modal. Bagi saya 

BMT Al Ishlah itu sangat membantu usaha 

saya karna dengan persyaratan berupa 

KTP dan kartu keluarga saya sudah bisa 

mengambil pembiayaan di BMT Al Ishlah 

karna BMT Al Ishlah itu langsung terjun 

kemasyarakat. Makanya selain syarat-

syarat BMT mempermudah masyarakat 

BMT juga kalau di mintai untuk 

membiayai modal kita mereka langsung 

memberikannya tetapi mereka 

memberikan pembiayaan itu setelah kami 

memenuhi syarat yang diajukan BMT Al 

Ishlah. Kalau untuk peningkatan 
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pendapatan ada, tapi ya tidak tentu sering 

naik turun. Karena harga garam juga 

tinggi, jadi ikan asin ikut naik, masyarakat 

akhirnya tidak jadi membeli. Kalau dirata-

ratain sehari ya sekitar 200.000 lumayan 

buat modal besoknya 

3 

Hal apa saja yang menjadi 

kendala dan bagaiman 

solusinya? 

Untuk peningkatan pendapatan saya 

sebelum menggunakan pembiayaan 

murabahah dan sesudahnya ada, tetapi 

tidak terlalu banyak seperti teman-teman 

nasabah yang lain. Karena mungkin saya 

jualan ikan asin, harga garam kan semakin 

mahal omzet saya turun, karena harga ikan 

asin naik dan pelenggan semakin sedikit 

yang membeli 

 

TRIANGULASI DATA 

WAWANCARA 

Nama : Ibu Lilis 

Jabatan : Pedagang Ayam 

Tempat : Pasar Arjawinangun 

Waktu : 09.15 WIB 

Hari, Tanggal : Senin, 18 September 2018 
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No Instrumen Penelitian Jawaban 

1 

Bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di 

BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 Sangat membantu bagi pengembangan 

usaha, khususnya bagi masayarakat kecil 

yang kekurangan modal usaha. 

2 

Bagaimana Pembiayaan 

Murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan 

usaha nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 

 

 

Saya mengambil pembiayaan di BMT Al 

Ishlah karna saya kekurangan modal 

makanya saya meminjam modal di BMT 

Al Ishlah untuk mengembangkan usaha. 

Syarat, proses dan pencairaanya juga tidak 

terlalu rumit, hanya menggunakan KTP 

dan usaha saja. 

Saya mengambil pinjaman 

Rp.5.000.000,00 untuk menambah modal, 

kalau dulu dalam sehari  saya hanya bisa 

membeli 20 potong ayam, sekarang ya 

bisa tiga kali lipat, bisa membeli sampai 

50 potong ayam, Alhamdulillah bisa 

membiayai hidup dan menyekolahkan 

anak-anak. Alhamdulillah anak saya 

sekolah semua. 
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Karena itu saya berterima kasih sekali 

sama BMT Al Ishlah karna sudah sangat 

membantu meningkatakan usaha saya. 

3 

Hal apa saja yang menjadi 

kendala dan bagaiman 

solusinya? 

Tidak ada, sudah bagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIANGULASI DATA 

WAWANCARA 

 

Nama : Bapak Udin 

Jabatan : Pedagang Sembako 

Tempat : Pasar Arjawinangun 

Waktu : 11.00 WIB 
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Hari, Tanggal : Senin, 18 September 2018 

 

No Instrumen Penelitian Jawaban 

1 

Bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Murabahah di 

BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

Saya sudah pernah mengambil pinjaman di 

beberapa lembaga keuangan lain, tapi 

tidak senyaman di BMT Al Ishlah Cabang 

Arjawinangun. 

2 

Bagaimana Pembiayaan 

Murabahah dapat 

meningkatkan pendapatan 

usaha nasabah di BMT Al 

Ishlah Cabang 

Arjawinangun? 

 

Awalnya saya diajak oleh pak asep, karena 

saya juga sedang butuh modal untuk 

mengembangkan usaha saya. Aplalagi 

setelah pasar arjawinangun terbakar, 

barang barang saya ada yang ikut terbakar. 

Pendapatan saya menurun sejak itu. 

Akhirnya saya mengambil pembiayaan  di 

BMT Al Ishlah Cabang Arjawinangun. 

Saya tertarik di pembiayaan murabahah, 

karena angsurannya ringan. 

Syarat-syaratnya sama seperti pengajuan 

pada umumnya yaitu KTP, KK, dan 

mengisi formulir pengajuan. 

Awalnya saya diajak oleh pak asep, karena 

saya juga sedang butuh modal untuk 
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mengembangkan usaha saya. Aplalagi 

setelah pasar arjawinangun terbakar, 

barang barang saya ada yang ikut terbakar. 

Pendapatan saya menurun sejak itu. Dan 

saya mau gabung di BMT Al Ishlah karena 

angsurannya ringan, setorannya harian jadi 

masih bisa  

Kalau dulu sebelum bergabung di BMT 

pendapatan saya sehari-hari hanya 

mencapai sekitar Rp100.000,00 s.d 

Rp200.000,00 sekarang rata rata mencapai 

Rp500.000,00 dalam sehari, kadang kalau 

lagi ramai pasaran ya Alhamdulillah bisa 

mencapai Rp.2.000.000/hari 

 

3 

Hal apa saja yang menjadi 

kendala dan bagaiman 

solusinya? 

Selama ini sih aman aman saja, tapi kalau 

ditanya tentang kendala paling  jarak 

antara pengajuan dan pencairan terlalu 

lama, saya sempat bingung saya di acc 

atau tidak. Kan yang namanya usaha harus 

berjalan setiap hari, harapannya sih ketika 

mengajukan pinjaman ya pencairannya 

tidak terlalu jauh dan prosesnya cepat, 
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sehingga saya tidak terlalu lama 

meninggalkan pekerjaan saya di pasar. 

 

 

 


