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ABSTRAK 

Setiariani, Intan .2019.“Penerapan Mast Principles dalam Pemberian Jaminan 

Pembiayaan di BMT Hasanah Ponorogo.Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Dosen Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.” 

Kata Kunci: Mast Principles, Jaminan Pembiayaan 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU NO.10 

1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam sehingga resiko 

kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. BMT Hasanah yang berpusat di 

Jabung, menyajikan beberapa produk pembiayaan.Dimana jaminan yang 

diserahkan oleh calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan tersebut 

kebanyakan adalah berupa akta kelahiran dan surat nikah. 

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

penerapan marketability dalam pemberian jaminan pembiayaan di BMT Hasanah 

Jabung?, (2) Bagaimana penerapan Ascertainability of value dalam pemberian  

pemberian jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung?, (3) Bagaimana 

penerapan Stability of value dalam pemberian jaminan  pembiayaan di BMT 

Hasanah Jabung?, (4) Bagaimana penerapan transferability dalam pemberian 

jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung? 

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research) sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi, analisa yang digunakan adalah metode induktif dengan tahapan 

reduksi, display data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :Penerapan 

azaz marketability dalam pemberian jaminan pembiayaan di BMT Hasanah sudah 

dilakukan, tetapi ada temuan lain yang belum sepenuhnya dilakukan yakni 

melihat jaminan dari segi nilai ekonomisnya, hal ini karena BMT Hasanah 

memperbolehkan calon nasabah menggunakan jaminan berupa akta kelahiran dan 

surat nikah.Temuan di atas memiliki keterkaitan antara kriteria marhun dari akad 

rahn akan tetapi terdapat perbedaan, yakni  untuk akad rahn BMT Hasanah hanya 

menerima jaminan berupa kendaraan bermotor dan emas saja. Penerapan azaz 

ascertainability of value dalam pemberian jaminan pembiayaan di BMT Hasanah  

sudah dilakukan, tetapi untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan surat nikah 

belum diterapkan, hal ini karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis 

dan standart harga. Penerapan stability of value dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah belum sepenuhnya dilakukan karena pada 

praktiknya di BMT tidak melakukan evaluasi pada pedoman umum dan jaminan 

yang berupa akta kelahiran tidak mempunyai harga atau tidak memiliki nilai 

ekonomis.Penerapan transferability dalam pemberian jaminan pembiayaan di 

BMT Hasanah sudah dilakukan karena BMT melihat legalitas jaminan.Hal diatas 

sesuai dengan kriteria marhundari akad rahn yang penerapannya sudah sesuai 

dengan teori 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan memiliki peranan penting dalam tumbuh kembangnya 

dunia bisnis Indonesia. Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia 

bisnis bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit dan pembiayaan.
1
 Salah satu kunci sukses keberhasilan suatu bank 

adalah sejauh mana bank dapat mengontrol perputaran dana masyarakat 

yang berputardidaerah oprasionalnya. Sektor perbankan memiliki peran 

yang sangat vital, antara lain sebagai pengatur perekonomian nasiona. 

Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung dalam 

kegiatan ekonomi.Dengan demikian diperlukan sektor perbankan yang 

sangat sehat dan kuat. 

Perbankan konvensional ataupun syariah dalam oprasionalnya 

meliputi 3 aspek pokok, yaitu penghimpunan dana (funding), pembiayaan 

(financing), dan jasa (service).
2
  Menurut undang-undang No.21 tahun 

2008 tetang perbankan syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk 

menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam betuk simpanan berupa 

tabungan, giro, atau bentuk lainnya baik berdasarkan akad 

wadi’ah,mudharabah, atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Dari sisi 

pembiayaan, perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan 

                                                           
1
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2000), 23. 
2
 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarat: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 34. 

1 
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berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, 

isthisna,qaradh, atau akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun 

kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah berdasarkan 

undang-undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, kafalah, ijarah, 

dan sejenisnya. 

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah 

misalnya, adanya pembiayaan macet atau bisa disebut dengan Non 

Perfoming Financing (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini 

banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut macet.Oleh 

karena, itu dalam pemberian pembiayaan perlu adanya prinsip kehati-

hatian agar resiko kerja bisa dihindari.
3
 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU 

NO.10 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atau 

iktikad baik dan kemampuan nasabah melunasi utangnya dengan 

menetapkan prinsip kehati-hatian sehingga resiko kegagalan atau 

kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.
4
Pada prinsipnya, bank 

baru memutuskan memberikan pembiayaan, apabila bank telah 

memperoleh kelayakan tentang nasabahnya.Keyakinan tersebut didasarkan 

atas hasil analisis yang mendalam tentang iktikad baik nasabah. Untuk 

                                                           
3
 Anis Amar Makruf, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah 

Di BMT Surya Mandiri Ponorogo”, Skripsi, (Ponorogo: jurusan muamalah fakultas syariah, 

2015). 
4
 Pasal 8 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
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memperoleh kelayakan tersebut secara umum bank memiliki prinsip 5 C’s 

(Character, Capital, Collateral, dan Condition Of Economi).
5
 

Aspek kekayaan (equity) yang dimiliki oleh calon peminjam atau 

perusahaan dan rasionya terhadap hutang (leverage) juga berpengaruh 

terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah.Selain itu, pemberian jaminan 

juga memiliki kontribusi juga terhadap terjadiya pembiayaan 

bermasalah.Jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau 

pihak ketiga yang diikiat sebagai agunan, andaikata terjadi ketidak 

mampuan debitur menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjajian kredit 

atau pembiayaan. Dengan kata lain, pemberian jaminan yang dilakukan 

oleh bank kepada debitur atau calon peminjam dimaksudkan untuk 

berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.
6
 

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal 

guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijaminkan. Penilaian 

atau appraisal didefisinikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi 

nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatau estimasi didasarkan 

pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti 

berdasarkan hasil analisis fakta-fakta objektif dan relevan dengan 

menggunakan metode yang berlaku.  

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki 

karakteristk khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan 

                                                           
5
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 

158. 
6
 Muharrom Rosyidi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Mudharabah DI BMT 

Surya Mandiri Ponorogo (Ponorogo: STAIN PRESS, 2011), 4. 
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jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsure MAST 

PRINCIPLES yaitu: (a) Marketability yaitu, adanya pasar yang cukup luas 

bagi jaminan yang bersangkutan dengan demikian kemungkinan adanya 

pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus melakukan 

banting harga; (b) Acertainabbility of value, yaitu jaminan yang diberikan 

mempunyai standart harga tertentu; (c) Stability of value, yaitu harta yang 

dijadikan jaminan tidak menurun harganya atau mengalami kenaikan 

harga dimasa yang akan datang dan tidak merosot; (d) Transferability, 

harta benda yang dijadikan jaminan mudah dipindah tangankan baik 

secara fisik maupun yuridis.
7
 

Untuk itu, bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan 

tersebut, mengukur stabilitas dari pada nilainya.Lembaga keuangan  terdiri 

dari bank dan bukan bank. BMT merupakan lembaga bukan bank yang 

menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Salah satu BMT 

di Kabupaten  Ponorogo adalah BMT Hasanah yang berpusat di Jabung, 

menyajikan beberapa produk yang salah satunya adalah produk 

pembiayaan. Dimana jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah untuk 

mengajukan pembiayaan tersebut kebanyakan adalah berupa akta 

kelahiran dan  surat nikah. 

Dari uraian tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang 

prinsip MAST PRINCIPLES dalam jaminan atau agunan di BMT Hasanah, 

karena BMT Hasanah ini banyak yang menggunakan agunan salah satunya 

                                                           
7
 Rammad Firdaus, Maya Ariyanti, Manajemen Pengkreditan Bank Umum 

(Bandung:Alfabeta, 2009), 87. 
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ialah akta kelahiran dan surat nikah. Akta kelahiran dan surat nikah inilah 

yang nantinya menjadi agunan dan selanjutnya dilakukan appraisal guna 

mengetahui seberapa seberapa besar nilai harta yang dijaminkan serta 

untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Oleh 

karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN 

MAST PRINCIPLES DALAM PEMBERIAN JAMINAN PEMBIAYAAN 

DI BMT HASANAH JABUNG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan marketability dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah Jabung? 

2. Bagaimana penerapan Ascertainability of value dalam pemberian 

jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung? 

3. Bagaimana penerapan Stability of value dalam pemberian jaminan  

pembiayaan di BMT Hasanah Jabung? 

4. Bagaimana penerapan transferability dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah Jabung? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskanpenerapan marketability dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

2. Untuk menjelaskan penerapan Ascertainability of value dalam 

pemberian jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 
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3. Untuk menjelaskan penerapan Stability of value dalam pemberian 

jaminan pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

4. Untuk menjelaskanpenerapan transferability dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun  kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil peneliti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

lembaga keuangan mikro khususnya BMT, tentang penerapan mast 

principles dalam jaminan yang benar sehingga akan bisa 

menunjang kelangsungan amal usaha dan bisnis lembaga keuangan 

mikro dan menghindari kebangkrutan. Hasil peneliti ini juga 

diharapkan dapat meberikan kontribusi bagi khazanah 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bermuamalah 

di dunia lembaga keuangan syariah dan konvensional. 

2. Kegunaan praktis 

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

lembaga BMT agar berhati-hati dalam dalam memberikan jaminan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

para praktisi lembaga keuangan mikro agar semakin berkembang 

dan tumbuh dengan sehat . 
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c. Hasil penelitian dapat menjadi inisiator serta turut memberika 

inspirasi sekaligus motivasi bagi peneliti lanjutan, supaya dapat 

melakukan penelitian lebih lanjut yang sekiranya terkait dengan 

gagasan peneliti ini. 

E. Telaah Pustaka 

Berdasrkaan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum 

ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang penerapat MAST 

PRINCIPLES dalam collateral (jaminan) pemberian pembiayaan di BMT 

Hasnah Jabung. Namun demikian penyusun akan memaparkan berbagai 

hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pembiayaan. 

Skripsi yang disusun oleh Dwi Santi Wulandari yang berudul 

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan bank (Studi Dalam 

Bank Central Asia Cabang Cilegon), menjelaskan pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian pembiayaan oleh Bank 

BCA Cabang Cilegon Provinsi Banten dan tanggung jawab Bank BCA 

cabang Cilegon Provinsi Banten dengan pihak mitra dalam perjanjian 

pembiayaan tertuang dalam pasal hak dan kewajiaban bank.
8
 

Skripsi karya Syah M Natanegara yang berjudul Tinjaun Hukum 

Islam Terhadap Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan mudharabah 

(Study Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Trenggalek), menjelaskan 

penerapan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah diterapkan di PT 

Bank BNI Syariah Cabang Trenggalek sudah sesuai dengan prinsip 

                                                           
8
 Dwi Santi Wulandari, “PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN BANK (STUDI PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG CILEGON,” Skripsi 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2009). 
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syariah. Dalam hal ini, Bank BNI Syariah Cabang Trenggalek, memiliki 

beberapa alasan kenapa menerapkan hal tersebut diantaranya adalah 

menghindari penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan 

kontrak, sehingga dalam menjaga hartanya itu pihak Bank BNI Syariah 

Cabang Trenggalek menerapkan jaminan dalam setiap produk 

pembiayaan, kususnya pada pembiayaan mudharabah.
9
 

Penelitian lain milik Anis Amar Makruf dengan judul Penerapan 

Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya 

Mandiri Ponorogo. Penelitian ini membahas penerapan 5 C dalam 

pemberian pembiayaan mudharabah, kesimpulan akhir skripsi ini adalah 

penerapan prinsip karakter di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan  

dengan wawancara dan survey di lapangan. Penerapan prinsip 

capacity/kemampuan dalam menganalisis calon nasabah di BMT Surya 

Mandiri sudah dilakukan dengan melihat berapa besar penghasilan 

dikurangi biaya-biaya kebutuhan hidup nasabah.Penerapan prinsip 

capital/permodalan di BMT Surya Mandiri belum dilakukan dengan alasan 

sebagian besar nasabah berasal dari ekonomi kecil dan menengah yang 

tidak mempunyai laporan keuangan. Penerapan prinsip jaminan di BMT 

Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat apa jaminannya, 

bagaimana kondisinya, hak miliknya, dan berapa harga pasarnya. 

                                                           
9
 Syah M. Natanegara, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penerapan Jaminan Dalam Akad 

Pembiayaan mudharabah (Study Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Trenggalek),” skripsi 

(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 
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Penerapan kondisi/prospek usaha calon nasabah di BMT Surya Mandiri 

sudah dilakukan dengan wawancara dan survey lapangan.
10

 

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya jelas adanya perbedaan, 

perbedaan itu dapat dilihat dalam table berikut: 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

PERBEDAAN 

1.  Dwi Santi 

Wulandari 

Prinsip Kehati-

Hatian Dalam 

Perjanjian 

Pembiayaan 

bank (Study 

Dalam Bank 

Central Asia 

Cabang 

Cilegon), 

Temuan dalam penelitian ini 

terfokus pada prinsip kehati-

hatian yang diaplikasikan dalam 

perjanjian kredit dan tanggung 

jawab bank terhadap debitur 

dalam perjanjian kredit. 

Perbedaan dengan penelitian 

yang hendak diteliti terfokus 

pada MAST PRINCILPES dalam 

pemberian jaminan pembiayaan. 

Jadi jelas berbeda. 

2.  Syah M 

Natanegara 

Tinjaun Hukum 

Islam Terhadap 

Penerapan 

Jaminan dalam 

Temuan dalam penelitian ini 

terfokus pada tinjauan hukum 

islam dan landasan hukum 

terkait penerapan jaminan dalam 

                                                           
10

 Anis Amar Makruf, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah 

Di BMT Surya Mandiri Ponorogo,” skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015). 
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Akad 

Pembiayaan 

mudharabah 

(Study Kasus di 

Bank BNI 

Syariah Cabang 

Trenggalek) 

akad pembiayaan mud}a>rabah. 

Penelitian yang hendak diteliti 

terfokus pada penerapanMAST 

PRINCIPLES dalam pemberian 

jaminan pada semua 

pembiayaan. Meskipun objeknya 

sama-sama jaminan tapi fokus 

penelitiannya  berbeda. 

3.  Anis Amar 

Makruf 

Penerapan 

Prinsip Kehati-

hatian Dalam 

Pembiayaan 

mud}a>rabahDi 

BMT Surya 

Mandiri 

Ponorogo 

Temuan dalam penelitian ini 

terfokus pada prinsip 5 C, yakni 

charakter, Capacity, Capital, 

Collateral, dan Condition Of 

Economic pada pembiayaan 

mud}a>rabah.Penelitian yang 

hendak diteliti hanya mengambil  

Collateral yang mana di dalam 

Collateraltersebut terdapat 

MAST PRINCIPLES yang akan 

menjadi fokus pada penelitian 

ini. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Berdasarkan tema yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (filed research), 

yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, 

dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu 

analisis yang komprehensif dan menyeluruh.
11

 

b. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus. Studi 

kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu 

yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret 

kehidupan. 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer.Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakanya 

penelitian, yaitu di BMT Hasanah Jabung Ponorogo.Selain itu peneliti 

juga melakukan wawancara langsung kepada Manajer BMT Hasanah 

Jabung dan karyawan yang berfungsi sebagai informan yang dapat 

memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait penerapan MAST 

PRINCIPLES dalam pemberian jaminan di BMT Hasanah Jabung. 

3. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Hasanah 

JabungPonorogo.Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat ini 

                                                           
11

Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1998), hlm 11. 
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karena terdapat masalah tentang pemberian jaminan dalam 

pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Hasanah Jabung.Maka 

dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 

Untuk memberikan gambaran dalam skripsi ini, penulis berupaya 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data tentang penerpan 

prinsip Marketability, Ascertainability of value, Stability of value dan  

transferability. 

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data 

yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan manajer dan 

karyawan BMT Hasanah Jabung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menjawab pertanyaan peneliti, diperlukan data primer 

yang berkaitan dengan penerapan MAST PRINCIPLESdi BMT 

Hasanah Jabung Ponorogo. Karena penelitian ini merupakan studi 

kasus (case study), maka data primer diperoleh dengan teknik atau 

metode observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.
12

 

1. Observasi, yakni mengadakan pengamatan langsung dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang 

diteliti secara sistematis.Penulis mengamati secara langsung terkait 

dengan proses pemberian jaminan di BMT Hasanah Jabung. 

                                                           
12

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), 77. 
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Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai proses 

pemberian jaminan dalam pembiayaan  di BMT Hasanah Jabung. 

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh 

melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan yang 

mengajukan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan wawancara dengan manajer kantor BMT Hasanah 

Jabung.Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait 

dengan proses BMT menerapkanMAST PRINCIPlES dalam 

jaminan pembiayaan yang dilakukan di BMT Hasanah Jabung. 

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan 

fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya, seperti 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik itu berupa sejarah BMT, 

visi dan misi, dan sebagainya di BMT Hasanah Jabung Ponorogo. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

mengikuti analisa data model Miles dan Huberman. Menurut Miles 

dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitiatif, 

yaitu: 

a. Reduksi Data 
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Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” 

yang terjadi  dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
13

 

b. Display  Data 

Langkah utama kedua dari kegiatan analisa data adalah model 

data.Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang 

tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Verifikasi  

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah sebuah penarikan 

kesimpulan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif 

mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, 

pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan 

proposisi-proposisi.
14

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (relibilitas).
15

Dalam 

bagian ini peneliti harus mempertegas teknik yang digunakan dalam 

mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan teknik untuk pengecekan keabsahan data 

dalam proses penelitian adalah sebagai berikut: 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), 129. 
14

 Ibid.,133. 
15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 247. 
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a. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang dicari.Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamat menyediakan kedalaman. 

b. Triangulasi 

Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi 

yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui 

sumber lainnya.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulandata yang berbeda yakni 

wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat 

kepercayaan data dapat valid. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan penyusunan skripsi ini, 

pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya, 

maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah: 

BAB I  :PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pikir dari seluruh skripsi yang 
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meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan 

BAB II :PRINSIPMAST PRINCIPLES DALAM JAMINAN 

PEMBIAYAAN  

  Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya 

akan digunakan menganalisisMarketability, 

ascertainability of value, stability of value, 

transferability yang diangkat dalam skripsi ini. 

BAB III :PRAKTIK PENERAPAN MAST PRINCIPLES 

DALAM JAMINAN PEMBIAYAAN DI BMT 

HASANAH JABUNG PONOROGO 

Bab III  ini memaparkan data yang merujuk 

himpunan data wawancara dan berbagai dokumen 

yang telah penulis kumpulkan serta yang telah 

dikodifikasikan. Isi bab ini meliputi data umum 

terkait dengan BMT Hasanah Jabung, serta 

bagaimana praktik prinsip MAST PRINCIPLES di 

BMT Hasanah Jabung. 

BAB IV :ANALISIS PENERAPAN MAST 

PRINCIPLESDALAM PEMBERIAN JAMINAN 

PEMBIAYAAN DI BMT HASANAH JABUNG 
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Bab ini membahas analisis penerapan Marketability, 

ascertainability of value, stability of value, dan 

transferability diimplikasikan di BMT Hasanah 

Jabung Ponorogo. 

BAB V :PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan 

sebagai jawaban pokok permasalahan dan saran-

saran. 
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BAB II 

PRINSIP MAST PRINCIPLES DALAM JAMINAN PEMBIAYAAN 

 

A. Pengertian MAST PRINCIPLES 

Dalam hal jaminan harta benda ini perlu pula diketahui bahwa 

tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai collateral, melainkan 

ada azaz-azaz tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 

diterima sebagai jaminan/agunan atas suatu kerdit. Azaz tersebut dikenal 

dengan MAST PRINCIPLES yaitu merupakan gabungan huruf pertama 

dari persyaratan yang dikehendaki, yaitu:
16

 

a. Marketability, adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang 

bersangkutan dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas 

jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus melakukan banting harga. 

Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada pertimbangan yang 

dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, 

yaituMarketable, artinya pada saat dieksekusi, jaminan tersebut 

mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh utang debitur. 

Mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan 

memiliki nilai/harga yang relative stabil (valuability), serta dapat 

dengan mudah dijadikan uang melalui transaksi jual beli 

(marketability). 
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Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Pengkreditan Bank Umum (Bandung: 

Alfabeta, 2009),  87. 
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b. Acertainabbility of value, yaitu jaminan yang diberikan mempunyai 

standart harga tertentu. karena menentukan harga pasar suatu barang 

tidak mudah, perlu adanya bantuan juru taksir professional (appraiser) 

untuk melakukan penilaian. Adanya transaksi-transaksi yang terjadi 

dengan catatan-catatan harga yang diumumkan akan sangat 

memudahkan bagi pemberi kredit untuk mengikuti perkembangan 

harga. Dapat dinilai secara umum dan pasti, bukan merupakan 

penilaian yang dipengaruhi faktor subjektifitas tinggi 

(ascertainability). Contoh barang yang tidak memiliki kriteria tersebut 

misalnya lukisan, barang antic, benda pusaka atau sarang burung 

wallet 

Terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam menaksir 

jaminan dari debitur, yaitu:
17

 

a) Keabsahan kepemilikan harta yang dijaminakan 

Harta yang dijaminkan kepada bank harus dimiliki oleh 

debitur secara sah. Harta jaminan yang tidak dimiliki secara sah 

oleh debitur akan menimbulkan kesulitan bagi bank untuk 

mengeksekusinya, apabila nantinya kredit yang diterima debitur 

menjadi kredit macet. 

b) Taksasi nilai harta yang dijaminkan 

Menaksir nilai jual harta atau barang yang dijaminkan. Nilai 

jual harta itu minimal harus sama dengan jumlah saldo kredit dan 
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 Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus (Jakarta: 

Pustaka Binaman Press, 2005), 81 
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bunga yang tertunggak. Apabila nilai jual harta jaminan lebih kecil 

dari saldo tunggakan kredit dan bunga maka bank merugi. 

Menurut Rambat Lupiyoadi nilai taksiran yang tinggi mampu 

mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa penggadaian. 

Nasabah akan merespon positif apabila nilai yang dihasilkan dari 

produk atau jasa mampu memenuhi manfaat bagi kehidupannya.
18

 

Nilai taksiran yang diguanakan merupakan acuan pencairan dana 

yang diberikan untuk mengurangi resiko kemudian hari. 

Dikhawatirkan apabila terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi 

pinjaman atau hanya membayar jasa simpanan, maka penggadaian 

syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan 

tersebut.Apabila ada kelebihan anatara nilai penjualan dengan 

pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak maka kelebihan tersebut 

dalam jangka waktu satu tahun. Jika nasabah tidak mengambil, 

maka kelebihan dana tersebut akan diserahka kepada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZANAS) sebagai dana ZIS.
19

 

Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum 

penggadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan 

nilai yang sebenarnya. 

Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan 

digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah 

dikaitkan dengan presentase tertentu. Penilaian yang terlalu tinggi 
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Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, Manajemen Pemasaran Jasa (Jakarta: Salemba, 

2008), 70. 
19

Nurul Huda, dkk, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 281. 
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bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. 

Jika penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan 

tersebut bisa membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena 

hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah daripada harga 

semula (pada saat diberikan) mauapun harga pasar pada saat 

agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban 

nasabah-nasabah kepada lembaga keuangan.
20

 

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan didasarkan atas 

beberapa hal yaitu: 

1) Nilai pasar (Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang 

dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran 

suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang 

berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam 

suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan 

secara layak di mana kedua belah pihak masing-masing 

mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan. 

2) Nilai baru (Reproduction) adalah nilai baru atau biaya pengganti 

baru adalah perkiraan jumalah uang yang dikeluarkan untuk 

pengadaan pembangunan/pengganti properti baru yang meliputi 

biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait. 

3) Nilai wajar (Depreciated Replacement Cost) adalah perkiraan 

jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi 
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baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan 

fisik, kemunduran ekonomi, dan fungsional. 

4) Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang 

diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-

bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan 

karena kekurangan fisik. 

5) Nilai Likuiditas adalah perkiraan jumlah yang diperoleh dari 

transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana 

penjual terpaksa menjual. 

6) Nilai Buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan 

yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau 

pengembalian nilai-nilai aktiva.
21

 

Untuk itu, bank harus meneliti mengenai pemilikan jaminan 

tersebut, mengukur stabilitas dari pada nilainya, memperhatikan 

kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat 

tanpa terlalu mengurangi nilainya dan memperhatikan pengikatan 

barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku.
22

 

c) Status harta yang dijaminkan 

Status harta yang dijaminkan menentukan kemudahan bank untuk 

mengeksekusi harta tersebut. Jika statusnya tidak jelas dapat 
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Syaifurrahman, “Jaminan Dalam Pembiayaan Bank 
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menimbulkan kesulitan bank mengambil alih harta jaminan apabila 

ternyata harta itu juga dijaminkan ke kreditur lain.
23

 

c. Stability of value, yaitu harta yang dijadikan tidak menurun harganya 

atau mengalami kenaikan harga dimasa yang akan datang dan tidak 

merosot. Nilai taksasi yang ditetapkan dalam pedoman umum tetap 

harus dievaluasi secara berkala karena harga atau nilai suatu barang 

dapat berubah setiap saat sesuai dengan jenisnya. Penyesuaian 

presentase nilai taksasi perlu dilakukan untuk jenis objek jaminan 

kredit karena dapat dipastikan akan selalu terjadi perubahan harga 

atau nilai suatu barang di masyarakat. Penyempurnaan penetapan 

presentase nilai taksasi tersebut dilakukan bank berdasarkan dan 

sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat dan utuk 

melindungi kepentingan bank terhadap objek jaminan kredit.
24

 

Dengan demikian pemberi kredit akan terjamin apabila suatu saat 

harus menjual jaminan tersebut akan dapat menutup hutangnya. 

d. Transferability, harta benda yang dijadikan jaminan mudah 

dipindahtangankan baik secara fisik maupun yuridis, setiap anggota 

masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki 

barang tersebut.
25

Mempunyai arti yuridis (legality) dalam arti 
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 Rahmad Firdaus, Maya Ariaynti, Manajemen Perkreditan Bank Umum (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hlm. 87. 



30 
 

 

memiliki bukti kepemilikan yang sah dan kuat berdasarkan hukum 

positif yang berlaku, serta dapat dipindah tangankan kepemilikannya 

(transferability).
26

 

Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada pertimbangan yang 

dilakukan oleh bank sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu 

Securedartinya, benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, 

sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika 

kemudian hari terjadi wanprestasi, bank punya kekuatan secara yuridis 

untuk melakukan tindakan eksekusi.
27

 

Untuk itu bank harus, meneliti mengenai pemilikan jaminan 

tersebut, mengukur stabilitas dari pada nilainya, memperhatikan 

kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa 

terlalu mengurangi nilainya dan memperhatikan pengikatan barang 

yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan 

hukum yag berlaku
28

 

B. Jaminan dalam Hukum Islam 

Secara umum, jaminan dalam hukum islam dibagi menjadi dua yaitu 

jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan 

yang berupa orang sering dikenal dengan istilah da>mma>n atau kafalah, 

sedanglan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. 
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1. Kafalah atau Da>mma>n 

Secara etimologi, kafalah berarti al-da>mma>nah, hamalah, dan 

za’amah, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni 

menjamin atau menanggung.
29

Sedangkan menurut terminologi kafalah 

didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) 

kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua 

(tertanggung).
30

 

Pada asalnya kafalah adalah padanan dari da>mma>n yang berarti 

penjaminan sebagaimana tersebut di atas.Namun dalam pengertian 

jaminan ini terus berkembang dalam masyarakat, situasi telah merubah 

pengertian ini.Kafalah identik dengan kafalah al-wajhi (jaminan diri), 

sedangkan da>mma>n identik dengan jaminan yang berbentuk harta 

secara mutlak.
31

Disamping itu kafalah berarti hamalah (beban) dan 

za’amah (tanggungan).Disebut da>mma>napabila penjamin itu dikaitkan 

dengan jiwa. 

Definisi lain adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

atau yang ditanggung.
32

 Dalam kamus istilah fiqh kafalah diartikan 

menanggung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang 

wajib dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain 
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123. 



32 
 

 

itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi 

penagih (utang).
33

 

 Dalam kafalah atau da>mma>n terkandung tiga unsur:
34

 

1) Jaminan atas hutang seseorang, contohnya si A menjamin 

hutang si B kepada si C dengan demikian si C boleh menagih 

piutangnya kepada si A atau kepada si B.  

2) Jaminan dalam pengadaan barang, contohnya si A menjamin 

mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dari si C, 

apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada si C maka si 

A wajib mengembalikannya kepada si C. 

3) Jaminan dalam menghadirkan seseorang ditempat tertentu, 

contohnya si A menjamin menghadirkan si B yang sedang 

dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang 

telah ditentukan.  

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa kafalah 

atau dha>ma>ndapat diterapkan dalam berbagai bidang, menyangkut 

jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.Dengan demikian dha>ma>n 

atau kafalah dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam 

meminjam, titipan atau wadi’ah dan lain sebagainya.
35

 

a. Rukun dan syarat kafalah 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

kafalah menyebutkan sebagai berikut:  

a. Ketentuan umum kafalah 

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) 

2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 

sepanjang tidak memberatkan. 

3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 

dibatalkan secara sepihak. 

b. Rukun dan syarat kafalah 

1) Pihak penjamin 

a. Baligh dan berakal sehat 

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan 

hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. 

2) Pihak yang berhutang 

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. 

b. Dikenal oleh penjamin 

3) Pihak orang  yang berpiutang 

a. Diketahui identitasnya 

b. Dapat hadir pada waktu akad 

c. Berakal sehat 

4) Obyek penjamin 

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang. 
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b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin 

c. Harus merupakan piutang mengikat. 

d. jelas nilai,jumlah, dan spesifikasinya serta tidak diharamkan. 

b. Macam – macam Kafalah 

Kafalah terbagi menjadi dua macam, yaitu kafalah dengan jiwa 

dan kafalah dengan harta.
36

 

1) Kafalah dengan jiwa 

Dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya keharusan 

pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung 

kepada orang yang ia janjikan tanggungan. 

2) Kafalah harta  

Yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh dha>min atau kafil 

dengan pembayaran (pemenuhan) berupa harta, kafalah ada 

tiga macam yaitu: 

a) Kafalah bi dayn, yaitu kewajiban membayar hutang yang 

menjadi beban orang lain. Kafalah dengan materi atau 

dengan menyerahkan, yaitu berkewajiban menyerahkan 

benda-benda tertentu yang ada ditangan orang lain, seperti 

mengembalikan barang yang di ghasab dan menyerahkan 

barang jualan keapada pembeli, disyaratkan materi tersebut 

yang dijamin untuk ‘as {i>l (orang yang berhutang) seperti 
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dalam kasus ghasab. Namun bila bukan berbentuk jaminan 

maka kafalah batal. 

b) Kafalah dengan aib, maksudnya bahwa barang yang 

didapati berupa harta penjual dan mendapat bahaya (cacat), 

karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya. 

Maka ia (pembawa hutang) sebagai jaminan untuk hak 

membeli pada penjual seperti jika terbukti barang yang 

dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah 

barang gadai.
37

 

c) Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban 

menyerahkan benda-benda tertentu yang ada ditangan orang 

lain.  

c. Dasar Hukum  

1) Al Qur’an 

اَع اْلَمِلِك َو ِلَمْن َجا َء بِِه ِِحُْل بَِعْْيٍوَّ اَنَا بِِه َزِعْيمُ قَا ُلوا نَ ْفِقُد ُصَو   

Artinya: “ penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan 

piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 

menjamin terhadapnya”.
38

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya Yusuf 

menjamin terhadap apa yang akan diberikan kepada 

seseorang yang mengembalikan piala Raja. Secara tidak 
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langsung ayat ini menjelaskan mengenai jaminan yang 

diberikan terhadap sesuatu hal. 

2. Rahn  

Secara etimologi, kata al-rahn berarti tetap, kekal dan 

jaminan.Akad al-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan 

barang jaminan.Sedangkan menurut ulama Madzhab Maliki istilah al-

rahn adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang 

yang bersifat mengikat.Obyek jaminan dapat berbentuk materi, atau 

manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. 

Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara 

actual, tetapi boleh juga penyerahan secara hukum, seperti menjadikan 

sawah sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah surat 

jaminannya (sertifikat sawah) 

Berbeda dengan definisi diatas, menurut ulama Syafi’iyah dan 

Hanabilah, al-rahnadalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan 

utang, yamg dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang 

berutang tidak bisa membayar utangnya itu. 

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh 

dijadikan jaminan utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk 

manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Madzhab 

Maliki.Barang jaminan itu boleh dijual apabila utang tidak dapat 

dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak. 
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Rahn dinilai sah menurut hukum islam, apabila telah memenuhi 

rukun dan syarat sebagai berikut: 

1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad cakap bertindak 

hukum. 

2) Syarat sighat (lafal). 

3) Syarat al-marhum bihi (utang) adalah: 

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat 

berutang. 

b) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu. 

c) Utang itu jelas dan tertentu. 

4) Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para 

pakar fiqh, adalah: 

a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan 

utang, 

b) Barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan, 

c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu, 

d) Jaminan itu milik sah orang yang berutang, 

e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak oang lain, 

f) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran 

dalam beberapa tempat, dan barang jaminan itu boleh 

diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
39
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Menurut ulama Syafi’iyah, barang yang dapat dijadikan marhun, 

semua barag yang dapat dijual-belikan, dengan syarat: 

1. Barang yang mau dijadikan barang jamian itu, berupa barang 

berwujud didepan mata, karena barang nyata itu dapat 

diserahterimakan secara langsung. 

2. Barang yang mau dijadikan barang jaminan tersebut menjadi 

milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat 

digadaikan; dan 

3. Barang yang mau dijadikan marhun itu, harus berstatus piutang 

bagi murtahin. 

Sedangkan Basyir menyebut semua jenis barang bergerak dan 

tidak bergerak dapat dijadikan sebagai barang jaminan, dengan syarat 

sebagai berikut: 

1. Benda yang dijadikan marhun memiliki nilai ekonomis menurut 

syara’ 

2. Benda yang dijadikan marhun itu berwujud pada waktu 

perjanjian terjadi; dan  

3. Benda yang dijadikan marhun itu diserahkan seketika kepada 

murtahin. 

Sedangkan menurut para pakar fiqih, marhun harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan 

utangnya. 
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2. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal) 

3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu 

4. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang 

5. Barang jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain 

6. Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam 

beberapa tempat 

7. Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun 

manfaatnya.
40

 

a. Dasar Hukum Rahn 

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang Rahn 

Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang 

ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Skretaris Dewan 

Syariah Nasional tentang rahn menentukan bahwa pinjaman 

dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang 

dalam bentuk rahndibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Martahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 

marhun (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan 

barang) di lunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
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sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 

kewajiban rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimapanan marhun tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman  

5. Penjualan marhun 

a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan 

rahinuntuk segera melunasi hutangnya. 

b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka 

marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan 

syariah. 

c. Hasil penjulan marhun digunakan untuk melunasi hutang, 

biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan 

kurangannya menjadi kewajiban rahin. 

6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 

terjadi penyelisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah 

Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah 

Nasional /BASYARNAS). 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 

Tentang RahnEmas 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, 

yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Skretaris 

DSN tentang rahnemas, yaitu: 

1. Rahnemas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (Fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, 

tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn) 

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) 

ditanggung oleh penggadaian (rahin). 

3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 

diperlukan. 

4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan berdasarkan 

akad ijarah.
41

 

5. Pemberian Jaminan dalam Akad Pembiayaan syariah 

Pada dasarnya, pemberian jaminan dalam konsep syariah 

tidaklah wajib.Namun, agar nasabah memenuhi kewajibannya, pihak 

bank syariah dapat meminta untuk ditetapkan suatu jaminan tertentu 

dalam akad pembiayaan. Jaminan tersebut kemudian akan digunakan 

dalam kegiatan berikut ini: 

a. Skema jual beli (Murabahah, salam, dan isttishna’) 

Jaminan yang digunakan dalam skema jual beli ditunjukan agar 

nasabah melakukan pembayaran secara tertib sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati.Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah 
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Nasional No. 4 Tahun 2000, yang menganjurkan agar nasabah serius 

dengan pesanannya. Adapun sesuatu yang digunakan sebagai 

jaminan dapat berupa barang dan aset yang diperjualbelikan itu 

sendiri atau barang lain yang dapat diikat berdasarkan hukum 

jaminan serta diatur dalam hukum positif, antara lain hak 

tanggungan, fidusia dan gadai. 

b. Skema kerja sama (MudharabahataupunMusyarakah) 

Dalam skema kerja sama, penetapan jaminan tidak bertujuan 

untuk menjamin modal yang dimasukkan oleh bank karena 

menjamin harta modal tidak diperbolehkan. Penempatann jaminan 

disini dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya 

kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian 

sipengelola dana (debitur). Jaminan tersebut dapat dicairkan atau 

dieksekusi apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran 

terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.Hal ini 

sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 6 Tahun 2000. 

Dalam suatu pembiayaan dengan menggunakan skema syariah, 

khusus untuk perjanjian jaminan masih tetap tunduk dan 

mengguakan seluruh ketentuan hukum jaminan yang diatur didalam 

hukum positif di Indonesia.Oleh karena itu, seluruh ketentuan 

jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit secara 
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konvensional, juga berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan 

skema syariah dalam perabankan syariah.
42
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BAB III 

PRAKTIK PENERAPAN MAST PRINCIPES DALAM JAMINAN 

PEMBIAYAAN DI BMT HASANAH JABUNG PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum BMT Hasanah  

1. Sejarah Berdirinya BMT Hasanah  

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan, 

baik itu konvensional maupun syari’ah.Perkembangannya 

menimbulkan persaingan yang sangat ketat dan kompleks dilihat dari 

produk yang ditawarkan dan usaha yang efektif. 

Munculnya perbankan syari’ah dengn keunggulan komparatif yang 

mampu menghapus beban bunga yang berkesinambugan diganti 

dengan prinsip bagi hasil, mengurangi kegiatan spekulasi yang tidak 

produktif dan pembiayaan yang memperhatikan unsur kehalalan.Usaha 

perbankan syari’ah untuk tetap surfive ditengah-tengah masyarakat 

tergantung pada kecepatan, keagresifan, dan keefektifannya dalam 

menciptakan teknik dan instrument yang mampu diterima masyarakat. 

Lembaga keuangan syari’ah akan selalu eksis, apabila memiliki 

strategi-strategi dan rencana jangka panjang yang sesuai dengan 

kondisi, peluang dan tujuan dan kemampuan yang dimiliki dengan 

tetap berada dibawah bendera syari’ah. 

Keinginan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah 

lama terlintas dipikiran, tetapi harus bagaimana memulainya. Mencoba 

38 
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menghubungu teman yang dianggap tahu ternyata tidak dihasilkan apa 

yang diharapkan. Atas desakan saudara kita yakni bapak Agus Edi.S 

yang pada waktu itu beliau berkecimpung di dalam Lembaga 

Keuangan Syariah Non Bank di Jakarta (Dirut Takaful Keluarga) maka 

semakin bersemangat lagi untuk cepat bisa mendirikannya. Pada waktu 

dikumpulkannya aktivis-aktivis Islam yang tergabung dalam 

Persyarikatan Muhammadiyah yaitu Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Sambit dan anggotanya, dan menghadirkan beliau 

untuk memberikan wawasan dan alasan mengapa umat islam harus 

berjihad di didalam ekonomi syariah dengan mendirikan Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah atau dengan sebutan Baitul Maal wat-

Tamwil pada tahun 2007.  

Sekitar 4-5 tahun dari lontaran ide tersebut baru pada tanggal 10 

November 2010 diadakanlah rapat pembentukan koperasi syari’ah di 

di rumah Bpk. Bambang Sulistio Desa Bangsalan Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Pada rapat tersebut yang dihadiri sekitar dua 

puluh orang bersepakat untuk mendirikan koperasi syari’ah yang 

sebenar-benarnya menjalankan prinsip-prisip ekonomi islam. Dari 

rapat tersebut juga disepakati nama lembaga keuangan “Kopersai 

Syari’ah Hasanah” yang dalam perkembangan selanjutnya lebih 

dikenal dengan nama “BMT Hasanah”. 

Koperasi syari’ah Hasanah dengan jenis koperasi serba usaha 

akhirnya benar-benar resmi beroprasi pada tanggal 24 September 2011 
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dengan anggota awal 85 orang.Modal awal koperasi ini sebesar 85 juta 

rupiah.Kantor pertama Koperasi Syari’ah Hasanah berkedudukan di 

sekitaran Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

Koperasi ini selanjutnya dikenal masyarakat dengan nama brand 

“BMT Hasanah”. 

BMT Hasanah didirikan berpayung hukum dari Menteri Negara 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.Dengan 

Keputusan Menteri Nomor 554/BH/XVI.21/2011 BMT Hasanah telah 

mendapat pengesahan akta pendirian koperasi.Dengan bermodalkan 

simapanan pokok anggota, para anggota, beserta pengurus juga 

pengelola BMT Hasanah memiliki visi dan misi bersama. 

Selain menjalankan usaha dalam bidang Tanwil, BMT Hasanah 

juga memiliki Baitu Maal. Dimana nanti Baitu Maalakan 

mengumpulkan dan infaq dan zakat yang nanti akan disalurkan 

kembali pada orang yang membutuhkan. Sehingga dalam 

menjaalankan usaha BMT Hasanah tidak hanya mengedepankan bisnis 

saja tetapi juga meninggalkan nilai sosial untuk membantu sesama 

umat. 

Ada 23 orang pendiri yang mengadakan rapat pendirian yaitu: 

(a) B. sulistio; (b) Agus edi.s; (c) Toni sasono; (d) B. sudarmato; (e) 

Faruq ahmad futaqi; (f) Supeno; (g) Nonik; (h) Imam santoso; (i) 

Arum winarsih; (j) Sri Yudawati; (k) Edi prayotno; (l) Suwito; (m) 

Sunan budhi; (n) Agus rahmawan; (o) Suwandi; (p) suluh suwandi; (q) 
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Sunarto; (r) Sunarmi; (s) Yoyok sulistio; (t) Chusnul chotimah; (u) 

Sudarsih; (v) Nanik khasaroh; (w) Siti juwariya. 

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Hasanah 

a. Visi 

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu 

menginspirasi dan menggerakkan umat menuju kemandirian 

ekonomi, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan 

bagi anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif 

sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta’ala, untuk menggapai 

Ridho-Nya. 

b. Misi 

Bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam hal penghimpunan dana ZISWA (Zakat Infak Sodaqah, 

Wakaf) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, 

pembinaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi umat 

secara amanah dan profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip 

syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha 

mikro, kecil, dan menengah, mensinergikan kepedulian 

Aghniya’(orang mampu) dengan dhuafa’ (kurang mampu) secara 

terkelola dan berkesinambungan. 

c. Tujuan  

Meningkatkan kesejahteraan umat dan mempunyai posisi  

tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan serta menjamin 
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ukhuwah islamiyah dengan saling tolong menolong sebagai 

perwujudan firman Allah di dalam Alqur’an Surat Al- Maidah ayat 

2, yang artinya “dan tolong menolonglah dalam kebijakan dan 

taqwa dan jangan tolong menolong dalam pelanggaran dan 

dosa”.
43

 

 

3. Lokasi BMT Hasanah 

BMT Hasanah Ponorogo terdapat tiga cabang kantor, yaitu: 

a. BMT Hasanah Cabang Sambit, terletak di jl. Raya Ponorogo-

Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo. 

b. BMT Hasanah Cabang Jabung, terletak di Jl. Raya Jabung-

Ponorogo (Kompleks Hasanah Mart Jabung), Mlarak Ponorogo. 

c. Kompleks Pondok Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kauman, 

Ponorogo. 

Peneliti tertarik melakukan penelitian ditempat ini karena 

terdapat masalah tentang pemberian jaminan dalam pembiayaan yang 

dilakukan oleh pihak BMT Hasanah Jabung.Maka dari itu Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. 

4. Sturktur Organisasi BMT Hasanah 

Untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan proyeksi keuangan 

yang ada BMT Hasanah memerlukan perangkat organisasi yang akan 

menjalankan roda system BMT sebagia berikut: 

1. Organisasi  
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KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH  telah berbadan 

hukum dengan nomor: 554/BH/XVI.21/2011 tanggal 04 April 

2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Industri Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo. 

2. Keanggotaan  

Jumlah anggota KOPSYAH (Koperasi Syariah)  BMT HASANAH 

sampai dengan 31 Desember 2018 adalah: 

Pendiri terdiri atas 99 orang dan anggota 2.962 orang, sehingga 

total anggota pengurus dengan  31 Desember 2018 adalah 3.061 

orang. 

Pengurus KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH 

periode 2018-2020 sebagai berikut: 

a) Ketua : B. Sulistio 

b) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi, S.E. M.E. 

c) Bendahara : Drs. Mudiono, M.Pd 

3. Dewan Pengawas Syariah 

1) B. Sudarmanto, S. Pd 

2) Ir. Agus Edi Sumanto, M. Ec 

3) Drs. Sunarto 

4. Pengelola/karyawan Tamwil 

1) Manajer   : Toni Sasono  

2) Kepala keuangan  : Dwi Rahayu 

3) Teller/admin  : Ririn Untari 
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: Arin Prasticha, S.H.I 

: Frida Lativatul Ulfa 

: rusmini 

4) Account Officer  : Fitri Ainul Fuad  

: Samsul Hadi 

: Fatkur Rohman 

: Anis Rohmatunnisa, S.Pd 

: Kolipatul Ida, S.H.I 

5) Pengelola/Karyawan 

1) Manajer  : kurniadi, A.md. 

2) Keuangan  : Dwi Rahayu 

3) Fundriscr  : Slamet Wahono 

 

5. Bidang Usaha 

Sampai dengan 31 Desember 2018 KOPSYAH (Koperasi 

Syariah) BMT HASANAH telah memiliki 2 (dua) unit usaha 

sebagai berikut: 

1. Usaha KOPSYAH (Koperasi Syariah)  BMT HASANAH 

KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH adalah 

sebuah unit usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan 

syariah dimana disamping sebagai lembaga yang berorientasi 

pada profit/keuntungan (Bait al Tamwil) juga terdapat sisi 
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sosial (Bait al Maal). Pada unit tamwil terdapat beberapa jenis 

produk jasa keuangan yang dijalankan yaitu: 

 

A. Produk  

1) Simpanan 

a. Simpanan Insani 

Simpanan yang bersifat titipan, bisa diambil 

sewaktu-waktu, boleh dipergunakan untuk 

perputaran kinerja BMT. BMT boleh memberikan  

bonus pada akhir bulan. 

b. Simpanan Idul Fitri 

Simpanan yang sifatnya titipan, 

pengambilannya hanya bisa pada waktu hari Raya 

Idul Fitri.BMT boleh memberi bonus pada akhir 

bulan. 

c. Simpanan Qurban 

Simpanan yang bersifat titipan, 

pengambilannya hanya bisa pada waktu hari Raya 

Idul Qurban.BMT boleh memberi bonus pada akhir 

bulan. 

d. Simpanan Pendidikan 
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Simpanan yang sifatnya titipan, 

pengambilannya pada waktu pendaftaran sekolah. 

BMT boleh  memberi bonus pada akhir bulan. 

e. Simpanan Berjangka (Investasi Mud}h<arabah) 

Simpanan yang nominalnya tidak bisa 

ditambah ataupun dikurangi dan tidak dapat 

diambil sebelum masa jatuh temponya habis 

(sesuai dengan jenis simpanan deposito yang 

dikehendaki). Simpanan berjangka ini hanya satu 

kali setoran pada waktu pembukuan rekening 

simpanan berjangka, dan nasabah diwajibkan untuk 

membuka rekening simpanan insani sebagai 

rekening transferan untuk pendapatan bagi hasil 

deposito tersebut di setiap bulannya dengan nisbah 

bagi hasil yang telah di tentukan oleh BMT, dan 

transferan untuk nominal deposito pada saat masa 

jatuh temponya habis. Simpanan ini dapat 

dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT. 

Jenis simpanan Mud{h<arabah (simpanan 

berjangka) ada 3 yaitu: 

a. Simpanan Berjangka (Investasi Mud}h<arabah) 3 

bulan 
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Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah 

pembukuan rekening simpanan berjangka 

tersebut. 

b. Simpanan Berjangka (InvestasiMud}h<arabah ) 6 

bulan 

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah 

pembukuan rekening simpanan berjangka 

tersebut. 

c. Simpanan Berjangka (InvestasiMud}h<arabah) 

12 bulan 

Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah 

pembukaan rekening simpanan berjangka tersebut 

2) Pembiayaan 

a. Murabahah/jual beli 

Pembiayaan jual beli dimana dalam 

perjanjiannya si penjual (BMT Hasanah) 

memberitahukan harga pokok barang, keuntungan 

(margin), dan harga jual pada si pembeli (nasabah). 

b. Isthisna’/pesanan pembelian dengan pembayaran 

diangsur 

Pembiayaan jual beli yang sebeelumnya 

diawali dengan pemesanan. 
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c. Salam/pesanan pembelian dengan pembayaran di 

muka 

 

 

d. Mud}h<arabah /investasi modal usaha 

Pembiayaan dimana modal yang BMT 

investasikan adalah sepenuhnya (100%) dalam 

usaha yang diajukan dan dikelola oleh 

nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhnya oleh 

nasabah, BMT tidak ikut dalam pngelolaannya 

hanya mengawasi saja. 

e. Musyarakah/investasi modal usaha 

Pembiayaan di mana modal yang kita 

investasikan hanya sebagaian dalam usaha yang 

diajukan dan dikelola oleh nasabah.Pengelolaan 

usaha sepenuhnya oleh nasabah, BMT tidak ikut 

dalam pengelolaanya hanya mengawasi. 

f. Rahn/jasa penyimpanan barang berharga 

Pembiayaan terjadi dengan sistem gadai, 

yaitu dengan sistem nasabah menitipkan barang 

berharga kepada BMT untuk disimpan selama 

waktu yang telah disepakati, dan nasabah akan 

menerima uang sesuai dengan kesepakatan 
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sebelumnya dari BMT. Nasabah akan dikenai 

biaya penitipan barang dengan hitungan sistem 

harian yang akan dibayarkan secara akumulasi 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Biaya penitipan barang tersebut sesuai dengan 

lamanya barang dittipkan di BMT. 

g. Ijarah/jasa sewa 

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa 

sewa (baik tenaga, ataupun berupa barang) 

h. Qaradh 

B. Jasa Pelayanan 

1) Jasa pelayanan transfer antar bank 

Di tahun 2018 KOPSYAH BMT HASANAH sudah 

melayani transfer antarbank baik untuk oprasional 

KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH 

maupun pelayanan pada anggota sebesar 

1.661.662.500,00. Jasa transfer ini juga memberi 

kemudahan bagi anggota pembiayaan untuk 

mengangsur secara tepat waktu, serta 

mempermudahkan bagi wali santri khususnya Pesantren 

Darul Fikri dalam mengirimkan uang untuk biaya 

sekolah, serta mempermudahkan proses pembayaran 

jual beli mitra KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT 
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HASANAH meski proses pembukuannya masih dengan 

system manual. 

2) Pengurusan perpajakan baik pembayaran pajak sepeda 

montor maupun yang lainnya, pengisian pulsa, token 

listrik. 

2. Maal KOPSYAH (Koperasi Syariah) BMT HASANAH 

BaitulMaal KOPSYAH (Koperasi Syriah) BMT 

HASANAH adalah unit lain dari Tamwil KOPSYAH 

(Koperasi Syariah) HASANAH  yang menghimpun dana zakat, 

infaq, dan sadaqah. Dana tersebut dikumpulkan dan disalurkan 

pada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana tersebut 

terdiri dari berbagai bidang, di antaranya: 

a. Bidang pendidikan 

b. Bidang ekonomi 

c. Bidang kesehatan 

d. Bidang sosial masyarakat.
44

 

6. Prosedur pembiayaan BMT Hasanah Jabung 

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai 

berikut:  
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Proses pembiayaan melalui beberapa tahap: 

a. Setiap calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu mengisi 

berkas pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembiayaan) 

dengan melalui marketing ataupun lewat administrasi, 

disertai foto copy kartu identitas KTP/SIM, foto copy KK, 

Foto copy agunan sebagai persyaratan. 

b. Proses analisis SPP yang telah masuk. 

Setelah selesai mengisi SPP, selanjutnya ceklis dilakukan 

pihak administrasi,  bilamana diACC/persetujuan pencairan 

PERMOHONAN PEMBIAYAAN 

ANALISIS PEMBIAYAAN 

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN 

AKAD/PERJANJIAN PEMBIAYAAN 

PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN 

PENGAWASAN 
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SPP dari pihak administrasi dilakukan  dengan acuan 5C 

yaitu: Character (sifat), Capacity (kapasitas kemampuan 

nasabah untuk membayar), Capital (kemampuan 

modal/pendapatan nasabah), Collateral ( agunan yang 

dimiliki nasabah), Condition (keadaan ekonomi secara 

global). 

c. Bilamana pembiayaan berupa barang, maka pihak BMT 

mengecek dahulu di supplier barang yang diinginkan 

nasabah dari mulai harga dan spesifikasi barang. Berkas 

diberikan kepada piahk marketing untuk menyampaikan 

harga beserta besaran angsuran kepada calon nasabah. 

d. Bilamana diperlukan dilakukan survei lanjutan  

e. Pihak administrasi menyiapkan draft akad akad yang akan 

ditanda tangani. Setelah itu akad ditanda tangani oleh para 

pihak dan juga para saksi-saksi 

f. Jika pembiayaan berupa barang saat tanda tangan, barang 

diserahkan kepada nasabah. Jika berupa piutang, proses 

pencairan uang atau barang yang langsung diberikan kepada 

nasabah dan langsung terjadi akad perjanjian/tanda tangan. 

g. Nasabah akan diberikan jadwal melakukan angsuran. 
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h. Setelah dana pembiayaa dicairkan, maka dari pihak BMT 

Hasanah mengadakan pengawasan dan pantauan secara 

terus menerus terhadap nasabah.
45

 

B. Penerpan Mast Principles Dalam Pemberian Jaminan Pembiayaan di 

BMT Hasanah Ponorogo 

BMT Hasanah juga memperhatikan jaminan yang diberikan calon 

nasabah kepada pihak  BMT. Adapun hal-hal yang diperhatikan  sebagai 

barang jaminan oleh BMT Hasanah yaitu meliputi: 

1. Barang bergerak berupa kendaraan beroda dua. Untuk barang bergerak 

yang memiliki roda dua harus memenuhi syarat jaminan yang harus 

dipenuhi yaitu memiliki BPKB asli atas nama sendiri, STNK yang 

masih aktif dan tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan 

tersebut, mengecek fisik kendaraan untuk menyesuaikan antara nomor 

mesin pada BPKB dan STNK dengan nomor yang ada di kendaraan 

tersebut dengan cara menggesek pada nomor rangka dan nomor pada 

mesin. Mengecek kondisi kendaraan untuk memastikan barang yang 

dijaminkan tidak cacat artinya barang tersebut sesuai dengan standart 

produksi, tidak rusak dan masih layak untuk digunakan. 

2. Barang tidak bergerak berupa sertifikat tanah, emas, akta kelahiran, dan 

surat nikah. Kriteria tanah yang bisa dijadikan sebagai jaminan adalah 

tanah tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik), SHM (Sertifikat 

Hak Milik) atas nama sendiri atau suami istri, tanah yang dijadikan 
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jaminan bukan tanah sengketa. Untuk jaminan yang berupa akta 

kelahiran dan surat nikah pihak BMT hanya menerima surat nikah dan 

akta kelahiran yang asli bukan foto copyan disertai dengan KTP. 

Untuk pembiayaan yang nominalnya diatas 3 juta, pihak BMT 

melakukan taksasi terhadap barang yang dijadikan jaminan tersebut. 

Adapun cara menganalisis barang jaminan pembiayaan di BMT 

Hasanah Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Jaminan barang bergerak 

a. Mencari informasi harga barang yang dijaminkan berupa harga 

beli dan harga jual. 

b. Melihat fisik barang sebagai contoh jaminan motor, maka 

dilihat dari type motor dan tahun pembuatan motor serta 

kondisi fisik motor tersebut. 

c. Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian 

tangguhan. 

d. Memperhitungkan plafon pembiayaan. Untuk plafon yang 

diberikan sekitar 70% dari appraiser. 

e. Untuk patokan harga BMT mengikuti harga umum/harga pasar. 

Semisal montor harga pasarnya sekarang adalah sekian. 

2. Jaminan barang tidak bergerak 

a. Untuk jaminan tanah, pihak BMT menghitung luas tanah yang 

dijaminkan. 

b. Mencari informasi akurat harga tanah. 
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c. Mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari 

beberapa responden. 

d. Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek 

Pajak). 

e. Untuk akta kelahiran dan surat nikah  ini tidak bisa dinilai atau 

ditentukan harga pasar. 

f. Untuk akta kelahiran dan surat nikah pihak BMT Hasanah 

hanya memberikan plafond di bawah 3 juta saja. 

Untuk jaminan berupa emas dan tanah lebih bisa berpotensi 

naik.Untuk harga suatu jaminan yang sudah ditentukan di awal, itu 

tidak perlu dievaluasi secara berkala lagi.Semisal ada nasabah yang 

dinyatakan tidak bisa melunasi pembiayaanya, dan satu-satunya jalan 

itu jaminan harus dijual. Jika jaminan yang dijual itu kurang maka 

nasabah akan menambahi kekurangannya dan jika jaminan yang dijual 

tersebut melebihi maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, 

yang lainnya lebih ke kesepakatan untuk dibayar.  

Sebelum menjual jaminan pastinya pihak BMT Hasanah 

terlebih dahulu melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu 

strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan melakukan 

perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan, dan atau 

pembayara bunga. Setelah itu dilakukan reconditioning(persyaratan 

kembali)yaitu strategi atau langkah penyelamatan kredit dengan 

melakukan perubahan syarat-syarat kredit atau persyaratan baru, dan 
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yang terakhir dilakukan adalah penataan kembali. Begitu juga untuk 

jaminan akta kelahiran dan surat nikah jika nasabah tidak bisa melunasi 

kewajibannya yang harus dibayarkan kepada pihak BMT atau dapat 

dikatakan sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan pihak 

BMT adalah menjalin komunikasi secara intensif. Jika masih belum 

bisa mengangsur maka pihak BMT akan meringankan sistem nominal 

penagihannya. Hal ini dikarenakan nasabah mengalami benturan 

ekonomi, sehingga mengalami kesulitan untuk mengangsur. 

Untuk alasan pihak BMT menerima jaminan berupa surat nikah 

dan Akta kelahiran adalah ada beberapa calon nasabah yang tidak 

mempunyai barang berharga untuk dijadikan jaminan. Seperti yang 

disampaikan manajer umum BMT Hasanah sebagai berikut:  

Ada beberapa nasabah itu tidak mempunyai jaminan jaminan benda 

bergerak yang lainnya.Akta anak dan surat nikah ini merupakan opsi 

yang paling terkahir, tetapi jaminan yang paling utama adalah 

jaminan personal bisa dipercaya. Untuk akta anak dan surat nikah ini 

memang tidak bisa diuangkan, tetapi ada ikatan antara nasabah dan 

pihak BMT ada kesungguhan untuk membayar utangnya. 

 

Untuk nasabah yang menjaminkan akta kelahiran dan surat 

nikah jika ada nasabah yang tidak mampu menyelesaikan utangnya 

langkah BMT yaitu: 

1. Komunikasi secara intensif 

2. Jika perlu dilakukan rescheduling 

3. Persyaratan kembali (reconditioning) 

4. Penataan kembali. 
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Di BMT Hasanah ada beberapa angggota atau calon nasabah yang 

menjaminkan hutangnya kepada orang lain. Seperti yang disampaikan 

oleh menejer umum BMT Hasanah 

Ada beberapa anggota atau calon nasabah yang menjaminkan 

hutangnya kepada orang lain. Tentunya orang yang menanggung 

hutang ini adalah orang yang dipercaya.Terkadang ada juga pengurus 

yang menjamin calon nasabah atau anggota untuk layak di beri 

pembiayaan. Misalnya gini “sudah mas ini bisa dibiayai soalnya yang 

menjamin pengurus”. Ada juga orang yang menanggung hutang orang 

yang dipercaya, misalnya “mas ini yang membayar hutangnya saya, 

karena dia adalah karyawan saya”. 

 

Untuk jaminan berupa gadai/rahn pihak BMT yang pernah biayai 

adalah rahn emas dan kendaraan bermontor dengan kesepakatan waktu 

dan proses pembayaran dilakukan oleh nasabah membayarnya senilai 

dengan uang yang dipinjami. Karena barang gadaiannya dititipkan, 

pihak BMT mengambil biaya jasa titip barang.Untuk barang gadaian 

berupa emas, pihak BMT mengambil per gram dan per hari Rp. 

300.000.Adapun untuk motor, pihak BMT mengambil per harinya Rp. 

2.000.Seperti yang dikatakan menejer umum BMT Hasanah.
46

 

BMT Hasanah telah menentukan marhun yang diperbolehkan 

menjadi jaminan nasabah pada produk gadai di BMT Hasanah yaitu emas 

dan kendaraan bermotor. Setelah nasabah menyetujui kesepakatan diawal 

akad untuk melakukan transaksi gadai di BMT Hasanah, marhun nasabah 

yang berupa emas maupun motor disimpan pihak BMT Hasanah. Selama 

akad atau perjanjian marhun nasabah tidak dimanfaatkan.Marhun yang 

sudah diterima oleh BMT Hasanah merupakan barang jaminan nasabah 
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atas pinjaman yang diberikan oleh BMT Hasanah oleh rahin.Barang 

tersebut sepenuhnya milik rahin. 

Pemanfaatan dilakukan BMT hanya digunakan dengan mengganti 

biaya perawatan atau biaya pemeliharaan.Apabila pihak rahin tidak bisa 

melunasi kewajibannya yang harus dibayarkan kepada BMT Hasanah atau 

dapat dikatakan sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan BMT 

Hasanah adalah memperingati nasabah lebih dulu sebelum jatuh 

tempo.Apabila tidak ada konfirmasi, pihak BMT Hasanah melakukan 

komunikasi secara intensif, jika perlu melakukan rescheduling, 

reconditioning.Jika langkah-langkah yang dilakukan BMT Hasanah tetap 

tidak dihiraukan, maka pihak BMT Hasanah berhak melakukan penjualan 

marhun.Hasil penjual marhun nasabah digunakan untuk pelunasan 

pinjaman nasabah, apabila kelebihan dari hasil penjualan maka kelebihan 

tersebut dikembalikan ke nasabah.Jika terjadi kekurangan, maka itu 

menjadi kewajiban nasabah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara 

dengan manajer umum BMT Hasanah 

“jika hasil penjualan barang itu lebih dikembalikan ke nasabah, dan jika 

hasil penjualan barang itu kurang akan menjadi tanggungan nasabah”.
47
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BAB IV 

ANALISIS PENERAPAN MAST PRINCIPLES DALAM PEMBERIAN 

JAMINAN PEMBIAYAAN DI BMT HASANAH JABUNG 

 

A.  Analisis PenerapanMarketability dalam Pemberian Jaminan 

Pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

BMT Hasanah menerima jaminan hanya berupa barang bergerak 

seperti kendaraan beroda dua atau empat dan barang tidak bergerak 

meliputi sertifikat tanah, BPKB, emas, akta anak, dan surat nikah. 

Sebelum BMT memberikan pembiayaan tentunya menganalisis barang 

jaminan yang diberikan nasabah.Selain itu juga, BMT melakukan 

pencarian informasi harga barang yang dijaminkan berupa harga beli dan 

harga jual.Untuk jaminan yang berupa barang tidak bergerak khususnya 

tanah, pihak BMT juga mencari informasi akurat harga di beberapa 

responden yang bertempat tinggal disekitar tanah yang digunakan untuk 

jaminan.Selain itu BMT juga melihat harga pasaran diluar, tidak hanya 

disekitar tanah tersebut. Untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan 

surat nikah tidak adanya harga pasar karena memang bukan untuk dijual. 

Pada azaz marketability, jaminan harus mempunyai pasar yang 

cukup luas, sehingga dengan demikian kemungkinan adanya pembeli atas 

jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus melakukan banting 
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harga.
48

Menurut azaz marketability yang sudah dijelaskan maka BMT 

Hasanah dalam praktiknya untuk melihat jaminan dari cakupan pasar yang 

luas telah sesuai dengan azaz marketability. Tetapi untuk jaminan yang 

berupa akta kelahiran dan surat nikah belum menerapkan azaz 

marketability dikarenakan akta kelahiran dan surat nikah tidak bisa 

ditentukan harga pasar dan tidak memiliki nilai ekonomis. 

Untuk kendaraan beroda dua, pihak BMT membatasi hanya 

kendaraan diatas tahun 2000, dengan alasan kendaraan diatas tahun 2000 

masih dalam keadaan bagus dan nilai penyusutannya sedikit. BMT juga 

mensyaratkan jaminan yang berupa BPKB harus asli atas nama sendiri, 

STNK yang masih aktif pajak, dan tidak ada tunggakan pajaknya. 

Alasannya ketika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, BMT 

dengan mudah menjual jaminan tersebut. 

Pada azaz marketability, ada pertimbangan yang harus dilakukan 

oleh bank sebagai kriteria jaminan, yaitu marketable artinya pada saat 

dieksekusi jaminan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi 

seluruh utang debitur, serta memperhatikan kemampuan untuk dijadikan 

uang dalam waktu relative singkat
49

. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

BMT Hasanah dalam praktiknya untuk pertimbangan mengenai kriteria 

jaminan telah sesuai dengan teori, tetapi ada temuan lain yaitu untuk 

jaminan yang berupa akta kelahiran dan surat nikah belum sesuai karena 

memang tidak bisa dijual dan diuangkan kembali. 

                                                           
48

Rachmad Firdaus, Manajemen Pengkreditan, 87 
49

Ibid. 



67 
 

 

Pada azaz marketability, jaminan juga harus dinilai dari segi 

ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan dari segi 

ekonomis, BMT dalam praktiknya belum sesuai dengan teori, karena BMT 

memperbolehkan calon nasabah memberikan jaminan berupa akta 

kelahiran dan surat nikah yang tidak bisa dinilai dengan uang. 

B. Analisis Penerapan Ascertainability Of Value dalam Pemberian 

Jaminan Pembiayaan di BMT Hasanah Jabung 

Sebelum pemberian pembiayaan BMT juga melakukan appraiser 

terhadap barang yang dijaminkan oleh calon nasabah.Dengan melihat 

berapa harga taksiran dari jaminan tersebut setelah dikurangi nilai 

penyusutan lalu membandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diminta 

oleh calon nasabah. Tetapi untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan 

surat nikah BMT hanya memberikan pembiayaan dibawah 3 juta saja. 

Untuk mengikuti perkembangan harga dipasaran BMT selalu melakukan 

pencarian informasi harga barang yang dijaminkan berupa harga beli dan 

harga jual. Untuk patokan harga BMT mengikuti harga umum/harga pasar, 

semisal motor harga pasarannya sekarang adalah sekian. 

Pada Azaz ascertainability of value, yaitu jaminan yang diberikan 

harus mempunyai standart harga tertentu.
50

Menurut azaz ini pihak BMT 

dalam praktiknya sudah sesuai dengan teori. Hal itu bisa dilihat dengan 

cara pihak BMT mengappraiser barang jaminan dan melakukan pencarian 

informasi harga barang yang dijaminkan. Untuk jaminan yang berupa akta 
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kelahiran dan surat nikah belum sesuai karena tidak bisa dinilai dan 

standart harganya, tetapi BMT membatasi jumlah pembiayaanya yaitu 

hanya dibawah 3 juta saja. 

Setelah itu BMT juga melakukan evaluasi dalam menaksir 

jaminan, ada beberapa hal yang diperhatikan BMT yaitu dengan 

mensyaratkan barang jaminan yang berupa barang tidak bergerak harus 

memiliki BPKB asli atas nama sendiri kemudian mengecek fisik 

kendaraan untuk menyesuaikan antara nomor mesin pada BPKB dan 

STNK dengan nomor yang ada dikendaraan tersebut, dengan cara 

menggesek pada nomor rangka dan nomor pada mesin. Sedangkan barang 

yang tidak bergerak semisalnya tanah, BMT mensyaratkan sertifikat tanah 

yang dijaminkan harus SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama sendiri atau 

suami istri. 

BMT juga menaksir nilai jual harta yang dijaminkan. Untuk plafon 

pembiayan yang diberikan hanya sekitar 70% dari appraiser.. Tetapi BMT 

Hasanah hanya melakukan taksasi jika pembiayaan diatas 3 juta saja, 

untuk pembiayaan yang 3 juta kebawah BMT tidak akan melakukan 

taksasi. 

Dalam azaz ascertainability of value dijelaskan bahwa dalam 

menaksir jaminan perlu dilakukan evaluasi yakni dengan melihat 

keabsahan kepemilikan harta yang dijaminkan, melakukan taksasi nilai 

harta yang dijaminkan, serta status harta yang dijaminkan.
51

 Berdasarkan 
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cara mengevaluasi barang jaminan yang akan di taksir, BMT Hasanah 

dalam praktiknya sudah sesuai dengan teori. 

 Berdasarkan dasar penilaian sebuah jaminan harus didasarkan atas 

nilai pasar (market value), nilai baru (reproduction), nilai wajar 

(depreciated replacement coast), nilai likuiditas, nilai asuransi, dan nilai 

baku.
52

 Sesuai dengan teori diatas, dalam mentaksasi barang yang 

dijaminkan BMT Hasanah juga memperhatikan beberapa hal, yaitu dengan 

menggunakan nilai pasar (market value), nilai baru (reproduction), nilai 

wajar (depreciated replacement coast), nilai likuiditas, dan nilai baku. 

Berhubung BMT Hasanah tidak mengasuransikan barang yang dijaminkan 

nasabah, BMT tidak menggunakan nilai asuransi dalam penilaiannya 

terhadap  jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dalam hal ini BMT 

Hasanah dalam praktiknya untuk dasar penilaian sebuah jaminan sudah 

sesuai dengan teori. 

C. Analisis Penerapan Stability Of Value dalam Pemberian Jaminan  

Pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

Dalam menerima jaminan BMT Hasanah hanya menerima jaminan 

kendaraan diatas tahun 2000, dengan alasan kendaraan diatas tahun 2000 

masih dalam keadaan bagus dan nilai penyusutannya sedikit.BMT 

Hasanah juga melihat keadaan fisik jaminan apakah masih dalam keadaan 

bagus atau sebaliknya.Untuk jaminan selain benda bergerak, BMT 
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Hasanah menyebutkan jaminan yang berupa emas dan tanah lebih 

berpotensi naik. 

Berdasrakan azaz stability of value jaminan harus tidak menurun 

harganya atau mengalami kenaikan harga dimasa yang akan datang, 

artinya tidak merosot harganya.
53

 Oleh karena itu BMT Hasanah dalam 

praktiknya membatasi jaminan kendaraan hanya diatas tahun 2000 saja, 

dengan alasan nilai penyusutannnya sedikit serta melihat fisik dari pada 

jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Hal ini menunjukan BMT juga 

menilai stabilitas dari pada nilainya, Selain itu BMT juga menyebutkan 

kalau barang jaminan yang berupa emas dan tanah lebih berpotensi naik 

harganya, tetapi untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan surat nikah 

tidak bisa dilihat stabilitas dari pada nilainya karena memang tidak bersifat 

ekonomis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

dalam praktiknya BMT Hasanah belum sepenuhnya sesuai dengan teori. 

BMT menyebutkan bahwa untuk harga suatu jaminan yang sudah 

ditetapkan diawal tidak perlu dievaluasi secara berkala lagi.Pada azaz 

stability of value menjelaskan bahwa nilai taksasi yang ditetapkan dalam 

pedoman umum tetap harus dievaluasi secara berkala karena harga atau 

nilai suatu barang dapat berubah setiap saat sesuai dengan jenisnya.
54

Hal 

ini adanya tidak kesesuaiannya antara praktik dan teori.Berdasarkan uraian 
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diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktiknya BMT Hasanah 

belum sesuai dengan teori. 

Pada azaz stability of value, penetapan presentase nilai taksasi 

harus dilakukan untuk jenis objek jaminan karena dapat dipastikan akan 

selalu dapat terjadi perubahan harga atau nilai di masyarakat
55

. Oleh 

karena itu BMT Hasanah dalam menilai jaminan selalu mencari informasi 

akurat harga didaerah setempat dari beberapa responden.Dari uraian diatas 

dapat peneliti simpulkan bahwa praktik di BMT Hasanah dalam penetapan 

presentase nilai sudah sesuai dengan teori yang ada. 

Untuk jaminan yang berupa akta kelahiran dan surat nikah, BMT 

Hasanah belum menerapkannya, karena memang akta anak dan surat nikah 

ini tidak bisa dinilai harganya, tetapi sudah dijelaskan diawal bahwa 

jaminan yang berupa akta anak dan surat nikah ini hanya untuk 

pembiayaan dibawah 3 juta saja. 

D. Analisis Penerapan Transferability dalam Pemberian Jaminan 

Pembiayaan di BMT Hasanah Jabung. 

BMT menerima jaminan berupa benda bergerak dan tidak 

bergerak. Untuk jaminan yang berupa benda bergerak BMT Hasanah 

mensyaratkan harus memiliki BPKB asli atas nama sendiri, STNK yang 

masih aktif, selain itu BMT juga melakukan penggesekan nomor pada 

rangka mesin untuk menyesuaikan antara nomor mesin pada BKPB dan 

STNK pada nomor kendaraan. 
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Untuk barang jaminan benda tidak bergerak seperti tanah, BMT 

Hasanah mensyaratkan jaminan tersebut harus berstatus SHM (Sertifikat 

Hak Milik) atas nama sendiri atau suami istri. BMT juga mensyaratkan 

tanah tersebut bukan tanah sengketa. Untuk jaminan yang berupa akta 

kelahiran dan surat nikah, BMT Hanya menerima jaminan akta kelahiran 

dan surat nikah asli dan bukan foto copyan. 

Pada azaz transferability harta benda yang dijaminkan harus 

mudah dipindahtangankan baik secara fisik mauipun yuridis, setiap 

anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memiliki 

barang tersebut.
56

Berdasarkan uraian diatas maka BMT Hasanah dalam 

praktiknya untuk memperhatikan tentang legality suatu jaminan yang 

diberikan sudah sesuai dengan teori. Hal ini bisa dilihat dari pihak BMT 

mensyaratkan jaminan harus dengan BPKB asli atas nama sendiri, STNK 

yang masih aktif, serta melakukan penggesekan nomor rangka mesin dan 

mecocokan dengan BPKB dan STNK, serta untuk jaminan yang berupa 

tanah, BMT hanya menerima tanah yang berSertifikat Hak Milik (SHM) 

atas nama sendiri atau nama suami istri, dan juga bukan tanah sengketa. 

Untuk jaminan yang berupa akta anak dan surat nikah walaupun tidak bisa 

dinilai dengan uang, pihak BMT juga mensyaratkan harus akta kelahiran 

dan surat nikah yang asli bukan foto copyan. 
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E. Analisis  Penerapan Jaminan Kafalah di BMT Hasanah 

Soal jaminan, di dalam ajaran islam dikenal dengan konsep kafalah 

yang termasuk juga didalam jenis dhamman. Akad adalah suatu perikatan 

antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan 

adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak 

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Basyir 2000: 65).Akad 

diadakan untuk menunjukan adanya sukarela timbal balik terhadap 

perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.Dari 

pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan 

menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 

tertanggal 13 April 2000, tentang ketentuan umum kafalah No. 1 berbunyi, 

“pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak 

(akad)”.Kafalah merupakan akad perjanjian anatara seseorang yang 

memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang 

memberikan utang kepada seorang debitur, dimana utang debitur akan 

dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. 

Pada umumnya di BMT Hasanah juga menggunakan akad 

kafalah.Fungsi akad kafalah adalah pemberian jaminan bagi pihak-pihak 

yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan 

terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi apabila 
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nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.  Dalam 

prakteknya akad kafalah di BMT Hasanah pernyataan ijab dan qabul sudah 

dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam 

mengadakan kontrak (akad), ada juga beberapa nasabah yang dijamin oleh 

pengurus di BMT Hasanah, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan manajer umum BMT Hasanah, yaitu: 

“sudah mas ini bisa dibiayai, soalnya yang menanggung 

pengurus” 

 

Dalam hal akad kafalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang 

ketentuan umum kafalah pada nomor 2 yaitu: dalam akad kafalah, 

penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. 

Hal ini belum diterapkan di BMT Hasanah.Pasalnya orang yang menjamin 

hanya sebatas menanggung kelayakan/memantapkan pemberian 

pembiayaan yang dilakukan pihak BMT Hasanah, dan tidak menerima 

imbalan (fee). 

Akad kafalah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 

11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang rukun dan syarat 

kafalah pada nomor 1 yaitu: pihak penjamin (kafi) harus baligh (dewasa), 

berakal sehat dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 

urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut. Hal 

ini sudah diterapkan oleh pihak BMT Hasanah mengingat untuk pengajuan 
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pembiayaan syaratnya harus menyerahkan foto copy kartu identitas 

KTP/SIM.  

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-

MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang rukun dan syarat kafalah 

pada nomor 2 yaitu: pihak orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul’anhu) 

sanggup menyerahkan tanggunagan (piutang) kepada penjamin dan 

dikenal oleh penjamin. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak BMT 

Hasanah dan hal ini sesuai dengan hasil wawancara manajer umum BMT 

Hasanah yaitu sebagai berikut: 

“tentunya orang yang menanggung ada relasi dengan calon 

nasabah” . 

 

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 11/DSN-

MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang rukun dan syarat kafalah 

pada nomor 3 yaitu: pihak orang yang berpiutang (makfuul Lahu) 

diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu akad atau memberikan 

kuasa. Hal ini sudah sepenuhnya dilakukan oleh pihak BMT Hasanah  

melihat orang yang menjamin juga hadir pada waktu akad. 

Pelaksanaan pembiayaan kafalah dengan sistem syariah belum 

sepenuhnya sesuai berdasarkan landasan hukum yang ditetapkan oleh 

Dewan Syariah Nasional yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, 

tentang ketentuan umum kafalah. Berdasarkan fatwa tersebut dijelaskan 

bahwa: “ Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
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sepanjang tidak memberatkan, tetapi pada prakteknya di BMT Hasanah 

tidak ada imbalan bagi si penjamin meskipun tidak memberatkan. 

Pelaksanaan rukun dan syarat kafalah sudah sesuai berdasarkan 

landasan hukum yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional 

(DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000, tentang rukun 

dan syarat kafalah.  

F. Analisis Penerapan Jaminan RahnDi BMT Hasanah 

BMT Hasanah telah menentukan marhun yang diperbolehkan 

menjadi jaminan nasabah pada produk gadai di BMT Hasanah yaitu emas 

dan kendaraan bermotor. Emas dan motor merupakan kategori marhun 

bergerak. Kategori marhun adalah semua jenis marhun yang dapat 

dimanfaatkan (Rais, 2006:90).Pada syarat al marhun (barang yang 

dijadikan jaminan) adalah barang yang dijadikan jaminan 

bernilai/ekonomis dan dapat dimanfaatkan.
57

 

Oleh karena itu, emas dan kendaraan bermotor diperbolehkan 

untuk dijadikan barang jaminan ketika nasabah ingin mendapatkan 

pembiayaan gadai di BMT Hasanah. Setelah nasabah menyetujui 

kesepakatan diawal akad untuk melakukan transaksi gadai di BMT 

Hasanah, marhun nasabah yang berupa emas maupun motor disimpan 

pihak BMT Hasanah. Selama akad atau perjanjian marhun nasabah tidak 

dimanfaatkan. Dalam ajaran islam dasar gadai, barang (marhun) harus bisa 
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dimanfaatkan. Pemanfaatan marhun diperbolehkan asalakan yang 

memanfaatkan tersebut wajib untuk menanggung biaya pemeliharaannya. 

Marhun yang sudah diterima oleh BMT Hasanah merupakan barang 

jaminan nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh BMT Hasanah oleh 

rahin.Barang tersebut sepenuhnya milik rahin.Pemanfaatan dilakukan BMT hanya 

digunakan dengan mengganti biaya perawatan atau biaya pemeliharaan.Pada 

prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seiizin rahin, 

dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatanya itu sekedar pengganti 

biaya pemeliharaan dan perawatanya”.Menurut syarat al marhun (barang yang 

dijadikan jaminan) yang telah dijelaskan maka BMT Hasanah dalam praktiknya 

untuk pemanfaatan marhun dan barang jaminan harus bernilai atau bernilai 

ekonomis telah sesuai dengan teori. 

Pada syarat al marhun menjelaskan bahwa barang jaminan harus boleh 

dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya
58

. Berdasarkan penjelasan tersebut 

maka BMT Hasanah sebelum memberikan dana pembiayaan gadai terlebih dahulu 

mengappraiser barang yang dijaminkan dengan memperhitungkan plafon 

pembiayaan 70% dari appraiser. Apabila pihak rahin tidak bisa melunasi 

kewajibannya yang harus dibayarkan kepada BMT Hasanah atau dapat dikatakan 

sampai tanggal jatuh tempo maka yang dilakukan BMT Hasanah adalah 

memperingati nasabah lebih dulu sebelum jatuh tempo.Apabila tidak ada 

konfirmasi, pihak BMT Hasanah melakukan komunikasi secara intensif, jika perlu 

melakukan rescheduling, reconditioning.Jika langkah-langkah yang dilakukan 
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BMT Hasanah tetap tidak dihiraukan, maka pihak BMT Hasanah berhak 

melakukan penjualan marhun.Hasil penjual marhun nasabah digunakan untuk 

pelunasan pinjaman nasabah, apabila kelebihan dari hasil penjualan maka 

kelebihan tersebut dikembalikan ke nasabah.Jika terjadi kekurangan, maka itu 

menjadi kewajiban nasabah. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan 

manajer umum BMT Hasanah 

“jika hasil penjualan barang itu lebih dikembalikan ke nasabah, dan jika hasil 

penjualan barang itu kurang akan menjadi tanggungan nasabah”.
59

 

 

Berdasarkan pada syarat al marhun yaitu barang jaminan boleh dijual dan 

nilainya seimbang dengan utangnya sudah diterapkan oleh BMT Hasanah dalam 

penerimaan jaminan rahn. 

Sesuai dengan syarat al marhun yaitu barang yang dijadikan jaminan harus jelas 

dan milik sah orang yang berhutang serta tidak terkait hak orang lain
60

, BMT 

Hasanah telah mensyaratkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor harus 

memiliki BPKB asli atas nama sendiri. STNK yang masih aktif dan tidak ada 

tunggakan pajak, serta mengecek fisik kendaraan bermotor dengan cara 

mencocokan nomor rangka dan nomor mesin untuk dicocokan dengan BPKB dan 

STNK. Untuk jaminan yang berupa emas harus memiliki surat emasnya. 

Berdasarkan syarat al marhun diatas maka dapat dikatakan pihak BMT sudah 

sesuai dengan teori. 

Pada syarat al marhun bahwa jaminan yang diserahkan harus merupakan jaminan 

yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang jaminan boleh 
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diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
61

Hal diatas sudah diterapkan 

sepenuhnya oleh BMT Hasanah.Pasalnya BMT hanya menerima jaminan berupa 

kendaraan bermotor, dan emas saja.Marhun yang sudah diterima oleh BMT 

Hasanah merupakan barang jaminan nasabah atas pinjaman yang diberikan oleh 

BMT Hasanah oleh rahin.Barang tersebut sepenuhnya milik rahin.Pemanfaatan 

dilakukan BMT hanya digunakan dengan mengganti biaya perawatan atau biaya 

pemeliharaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian secara terpadu, 

serta berbagai analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan azaz marketabilitydalam pemberian jaminan pembiayaan di 

BMT Hasanah sudah dilakukan. Akan tetapi ada temuan lain yang 

belum sepenuhnya dilakukan yakni melihat jaminan dari segi nilai 

ekonomisnya, hal ini karena BMT Hasanah memperbolehkan calon 

nasabah menggunakan jaminan berupa akta anak dan surat nikah. 

Temuan diatas memiliki keterkaitan antara kriteria marhundari akad 

rahnyaitu pertama barang jaminan harus bernilai serta dapat 

dimanfaatkan, dan yang kedua benda yang dijadikan marhunmemiliki 

nilai ekonomis. Akan tetapi terdapat perbedaan, yakni untuk akad 

rahnBMT Hasanah hanya menerima jaminan berupa kendaraan 

bermotor dan emas saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria 

marhundari akad rahnsudah sepenuhnya dilakukan BMT Hasanah. 

2. Penerapan azaz ascertainability of value dalam pemberian jaminan 

pembiayaan di BMT Hasanah sudah dilakukan, tetapi untuk jaminan 

yang berupa akta kelahiran dan surat nikah belum diterapkan, hal ini 

74 
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karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan standart 

harga 

3. Penerapan stability of value dalam pemberian jaminan pembiayaan di 

BMT Hasanah blumsepenuhnya dilakukan, karena pada praktiknya di 

BMT Hasanah tidak melakukan evaluasi pada pedoman umum dan 

jaminan yang berupa akta kelahiran tidak mempunyai harga atau tidak 

memiliki nilai ekonomis. 

4. Penerapan transferabilitydalam pemberian jaminan pembiayaan di 

BMT Hasanah sudah dilakukan. Hal diatas sesuai dengan kriteria 

marhundari akad rahn yang penerapannya sudah sesuai dengan teori. 

B. SARAN 

1. Diharapkan kepada pihak BMT Hasanah agar memperbolehkan 

jaminan yang akan diberikan mempunyai nilai ekonomis dalam arti 

dapat dinilai dengan uang. 

2. Diharapkan kepada pihak BMT Hasanah untuk mempertimbangkan 

ulang diperbolehkannya calon nasabah memberikan jaminan yang 

berupa akta kelahiran dan surat nikah. Meskipun BMT Hasanah hanya 

memberikan nominal pembiayaan  di bawah 3 juta dan alasan BMT 

memperbolehkan jaminan tersebut untuk calon nasabah yang benar-

benar tidak memiliki barang yang berharga untuk dijaminkan serta 

hanya untuk tanda keseriusan membayar kewajibannya, tetap saja 

beresiko karena akta kelahiran dan surat nikah tidak bisa diuangkan 

ketika suatu saat nasabah tidak bisa melunasi hutangnya. 
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