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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam perkembangannya sekarang ini, ada dua jenis lembaga keuangan 

syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. 

Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit-Unit Syariah (UUS) sedangkan lembaga keuangan syariah 

non bank antara lain berupa Asuransi Syariah (AS), Koperasi Syariah, Baitul 

Maal Wa Tamwill (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS). Fungsi dasar 

dari lembaga keuangan syariah yaitu sebagai lembaga perantara atau 

intermediasi yang menghubungkan antara pihak-pihak yang kelebihan dana 

dan dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Baitu Maal Wa Tamwil 

(BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis sistem 

syariah. Pada prinsipnya BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro 

syariah yang mampu menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan dana 

bagi pengembang usahanya. BMT AT-TAUBAH merupakan salah satu BMT 

yang mampu menyalurkan produk pembiayaannya. 

Pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh 

lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan syariah 

yang berupa bank maupun non bank salah satunya adalah Baitul Maal Wa 

Tamwill (BMT). BMT AT TAUBAH sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam bidang simpan pinjam. Permasalahan pembiayaan yang ada di Baitul 
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Maal Wa Tamwill (BMT) AT-TAUBAH adalah kredit macet. Kredit macet 

terjadi karena peminjam tidak dapat membayar pinjamannya tepat waktu yang 

telah ditentukan. Banyak anggota yang tidak membayar utang pada jatuh 

temponya bahkan tidak memiliki uang untuk membayar karena kondisi 

keuangan yang dimiliki buruk. 

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, BMT AT TAUBAH perlu 

pengendalian internal yang lebih baik dalam Posedur pembiayaannya seperti 

memahami lebih dahulu kondisi keuangan maupun kemampuan anggota 

sebelum melakukan pinjaman. Untuk itu, perusahaan perlu mengevaluasi 

Standard Operating Prosedure pembiayaan yang dimiliki. 

Mengacu pada lembaga keuangan syariahbahwa dalam kepentingan 

pelayanan dan keamanan, bank syariah harus memiliki standard Operating 

Procedure (SOP). Jasa konsultasi ini pada dasarnya membantu bank syariah 

dalam merancang sistem operasi jasa bank tertentu agar memenuhi standar 

atau tuntutan tertentu dan menuliskannya dalam buku pedoman perusahaan.  

Rancangan/pedoman ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pelayanan 

atau operasional bank syariah. Melalui program SOP ini juga dimaksudkan 

akan dapat mengoperasikan bank atau unit syariah dan mengoptimalisasikan 

kinerja serta meminimalisasikan(Lembaga Pengembangan Perbankan 

Indonesia 2013). 

Selanjutnya dalam penelitian Pato (2013)memaparkan prosedur 

pelaksanaan pemberian kredit secara syariah, serta cara mencegah terjadinya 

kredit macet pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Di dalam 
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pelaksanaannya PT Bank Syariah Mandiri cabang Manado mengatasi gagal 

bayar oleh nasabah dengan melakukan langkah-langkah yang meliputi 

meneyelesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencari solusi 

penyelesaian yang terbaik dan jika tidak menemui jalan keluar maka Bank 

akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. 

Nurhayati (2010) melakukan penelitian Pelaksanaan Pengawasan 

Murabahah Sebagai Upaya Meminimalkan Pembiayaan Bermasalah Pada 

BMT Syariah Pare-Kediri. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis 

dengan menggunakan perhitungan jumlah pembiayaan murabahah yang 

disalurkan dan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah tahun 2007-2009. 

Dari hasil diperoleh informasi bahwa BMT Syariah Pare Kediri cenderung 

menambah jumlah pemberian kredit.  

Amalia (2008) melakukan penelitian tentang Analisis Produk 

Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif yang 

bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pembiayaanBai’ Bitsaman Ajil 

(BBA) serta kontribusi pembiayaan BBA dalam meningkatkan pendapatan 

BMT. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu pengumpulan data,pemilihan data, penyajian data selanjutnya 

menarik kesimpulan serta memberikan solusi dalam menyelesaikannya. Dari 

hasil penelitian ini BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus 

dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali dengan pengajuan permohonan 
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sampai kepada informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan 

prinsip analisis pembiayaan 5C. 

Dalam penelitian Kusumaningsih (2005)dijelaskan bahwa efektivitas 

sistem pembiayaan KPR dalam penyediaan RS/RSS di Kota Semarang Pada 

dasarnya sistem ini telah efektif dari segi kemudahan mekanisme, 

keterjangkauan dan ketepatan sasaran dan belum efektif dari segi ketersediaan 

sumber daya dan kemampuan memecahkan masalah. Namun karena 

ketersediaan sumber daya merupakan kriteria terpenting yang harus dipenuhi 

dalam sistem pembiayaan, maka ketidaktersediaan sumber daya menyebabkan 

sistem ini belum efektif. 

Pembiayaan yang terdapat di BMT AT-TAUBAH terdiri dari 80% 

pembiayaan murabahah dan 20% pembiayaan lain-lain yang meliputi ijarah, 

rahn, musyarakah,mudharabah, al-qardhul hasan, Bai’ Bitsaman Ajil. 

pembiayaan murabahah di BMT AT-TAUBAH terdapat permasalahan kredit 

macet. Berdasarkan permasalahan tersebut maka judul penelitian ini yaitu 

Analisis efektivitas system pembiayaan Murabahah pada BMT AT-

TAUBAH.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pembiayaan murabahahyang diterapkan olehBMT AT-

Taubah? 
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2. Bagaimana tingkat efektivitas sistem pembiayaan murabahahdi BMT AT-

Taubah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah ada diatas maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. untuk mendeskripsikan sistem pembiyaan murabahahyang ada pada BMT 

AT-Taubah 

2. untuk menganalisis tingkat efektivitas sistem pembiayaan murabahahyang 

ada pada BMT AT-Taubah 

C.2 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan 

penelitian selanjutnya yang sejenis dan tambahan referensi dalam rangka 

menambah dan melengkapi kajian tentang efektivitas sistem 

pembiayaanmurabahah. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

maupun sebagai evaluasi dalam menentukan keberlanjutan dari 

pelaksanaan sistem pembiayaan murabahah di BMT AT-Taubah.  


