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Dalam pembiayaan mudharabah, BMT ataupun nasabah (pengelola) 

mempunyai kontribusi dalam usaha. BMT berkontribusi dengan modal, 

sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Dalam 

pembiayaan mudharabah  BMT memiliki resiko yang sangat besar jika 

sewaktu-waktu ada kegagalan atau kerugian dalam usaha yang dikelola oleh 

nasabah,  karena BMT menanggung semua atas modal yang telah diberikan 

kepada nasabah. Sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam 

memberikan pembiayaan mudharabah. 

Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang sangat penting 

untuk dibahas, diantaranya 1). Bagaimana penerapan prinsip charakter dalam 

pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 2). 

Bagaimana penerapan prinsip Capacity dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 3). Bagaimana penerapan prinsip 

Capital dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri 

Ponorogo? 4). Bagaimana penerapan prinsip Collateral dalam pemberian 

pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 5). Bagaimana 

penerapan prinsip Condition of economic dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.  

Teknik penggalian data bersumber dari surat pembiayaan mudharabah, dokumen-

dokumen dari BMT Surya Mandiri dan dari hasil wawancara. 

Kesimpulan akhir skripsi ini adalah penerapan prinsip karakter di BMT 

Surya Mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei 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 pasarannya. Penerapan kondisi/prospek usaha calon 

nasabah di BMT Surya mandiri sudah dilakukan dengan wawancara dan survei 

lapangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perbankan memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya dunia 

bisnis di Indonesia. Perbankan sebagai lembaga keuangan dalam dunia bisnis 

bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit atau pembiayaan.1   

Sehingga  salah  satu  kunci  sukses keberhasilan suatu bank adalah sejauh 

mana bank dapat mengontrol perputaran dana masyarakat yang berputar di 

daerah opersionalnya. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital, 

antara lain sebagai pengatur perekonomian nasional. 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 operasionalnya meliputi 

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

dan jasa (service).2 Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, bank umum syariah dalam usaha untuk menghimpun dana 

 dapat melakukan usaha dalam bentuk 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 

                                                           

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

2003), 23. 
2 
Kasmir, Manajemen perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 34. 
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menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, 

murabahah, salam, istishna, qardh, atau akad lain yang sesuai dengan syariah. 

 Sedangkan kegiatan jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum syariah 

berdasarkan Undang-Undang tersebut diantaranya berupa akad hiwalah, 

kafalah, ijarah, dan lain-lain. 

Akad mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan 

dalam perbankan. Secara singkat, mudharabah dapat didefinisikan sebagai 

akad kerja sama antara pemilik modal (shohibul mal) dan pengelola 

(mudharib) untuk melakukan usaha dimana seluruh modal ditanggung oleh 

shohibul maal, dengan perjanjian adanya kesepakatan pembagian keuntungan 

dan resiko kerugian yang akan terjadi.3 
Dalam perbankan, akad mudharabah 

digunakan baik dalam penghimpunan dana (dimana bank berfungsi sebagai 

mudharib dan nasabah sebagai shohibul mal) maupun dalam penyaluran dana 

atau pembiayaan (dimana bank berfungsi sebagai shohibul mal dan nasabah 

sebagai mudharib). 

Dalam pembiayaan mudharabah, bank melakukan kerja sama dengan 

nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk 

melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, 

dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan 

pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan mudharabah ini, bank 

ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank 

                                                           

3 
Sultan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 

Perbankan Indonesia (Jakarta: PT Pustaka Utami Grafiti, 2007), 27. 
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berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola berkontribusi dengan skill 

yang dimiliki. Dalam pembiayaan mudharabah  bank memiliki resiko yang 

sangat besar jika sewaktu-waktu ada kegagalan atau kerugian dalam usaha 

yang dikelola oleh nasabah,  karena bank menanggung semua atas modal yang 

telah diberikan kepada nasabah. 

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah misalnya, 

adanya pembiayaan macet atau bisa disebut dengan Non Performing 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. 

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 

1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik 

dan kemampuan nasabah melunasi utangnya dengan menetapkan prinsip 

kehati-hatian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya 

dapat dihindari.
4
 Prinsip  kehati-hatian  (prudent  banking  principle)  adalah  

suatu  asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya  wajib bersikap hati-hati  (prudent) dalam rangka 

melindungi dana masyarakat yang  dipercayakan padanya.
5
 Walaupun 

demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas 

dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat 

                                                           

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

No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 
5
 Rachmadi Usman,  Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia  (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2001), 18. 
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memengaruhi terhadap kinerja bank syariah  ataupun lembaga keuangan 

syariah lainnya tersebut. 

Dalam Islam prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan landasan 

secara langsung dalam Al-Quran. Seperti dalam surat al-Maidah ayat 49 yang 

berbunyi sebagai berikut:6 

                                     

 Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya 

mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah 

diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang 

Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah 

menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan 

sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia 

adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 49).            

                     
Disebutkan juga dalam bukunya Zainul Arifin yang berjudul memahami 

bank syariah bahwa sifat-sifat pelaku bisnis menurut syariah Islam sebagai 

berikut:7 

1. Jujur dan amanah (Q. S. An-Nisa‟: 58) 

2. Adil (Q.S. al-Maidah: 8) 

3. Profesional (Q.S. al-Mulk: 2) 

4. Saling bekerja sama (Q. S. al-Maidah: 2) 

                                                           

6 
Depag RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1989), 655. 

7 
Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2002), 144. 
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5. Sabar dan tabah (Q. S. al-Baqarah: 45) 

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan pembiayaan, 

apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan 

tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik 

nasabah. Untuk memperoleh keyakinan tersebut secara umum bank memiliki 

prinsip 5 C‟s (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of 

economic) dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan the five of credit 

analysis.
8
  

Dari kelima faktor-faktor tersebut karakter atau watak merupakan salah 

satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian pembiayaan. 

Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon peminjam 

pembiayaan harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas 

janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila calon peminjam 

merupakan pribadi yang berkarakter baik, maka terjadinya kegagalan dalam 

pengembalian pembiayaan atau pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi.  

Kemudian 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 tejadinya pembiayaan bermasalah. 

Jaminan atau agunan, yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke-3 yang 

diikat sebagai agunan, andaikata terjadi ketidakmampuan debitur 

                                                           

8 
Gatot  Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 158. 
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menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan. 

Dengan kata lain, pemberian jaminan yang dilakukan oleh bank kepada debitur 

atau calon peminjam dimaksudkan untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya 

pembiayaan yang bermasalah.  

Lembaga keuangan terdiri dari bank dan bukan bank. BMT merupakan 

lembaga bukan bank yang menghimpun dana secara tidak langsung dari 

masyarakat. Salah satu BMT yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah BMT 

Surya Mandiri yang berpusat di Desa Siwalan Mlarak, menyajikan beberapa 

produk penyaluran dana diantaranya adalah pembiayaan Bai‟ bi Tsaman „Ajil, 

pembiayaan mudharabah.   

Dari uraian tersebut penulis tertarik ingin mengkaji lebih lanjut tentang  

prinsip analisis pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo. 

Karena  dari beberapa macam produk penyaluran dana yang ada di BMT Surya 

Mandiri yang paling sering digunakan adalah pembiayaan mudharabah.9  Dan 

juga BMT Surya Mandiri Ponorogo merupakan salah satu BMT terbesar di 

Kabupaten Ponorogo dan sudah terkenal dikalangan masyarakat di daerah 

Kecamatan Mlarak dan Kecamatan Jetis Sehingga kepercayaan dari 

masyarakat kepada BMT Surya Mandiri sangat tinggi.10  

Dari beberapa pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, 

musyarakah, qardhul hasan dan sebagainya, pembiayaan mudharabah 

merupakan pembiayaan yang paling beresiko. Namun BMT Surya Mandiri 

                                                           

9 
Muharrom Rosyidi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Mudharabah Di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo (Ponorogo: stainpress, 2013)4. 
10

Muchlis Ruchaniyah, tinjauan fiqh terhadap undian berhadiah di BMT Surya Mandiri 

(Ponorogo: stainpress, 2011), 5. 
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juga bisa mengalami resiko dalam pembiayaan, dalam hal ini tentunya resiko 

pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan 

Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo”  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka perlu 

peneliti tegaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini yaitu: 

1. Prinsip kehati-hatian, adalah merupakan prinsip yang menyatakan bahwa 

bank atau lembaga keuangan yang menjalankan fungsi dan kegiatan 

usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal 

customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

masyarakat padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga msyarakat 

bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.11 

2. Pembiayaan mudharabah, adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak 

pertama (malik, shohibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan 

seluruh modal, dan pihak kedua (amil, mudharib,atau nasabah) yang 

bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai 

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian 

                                                           

11
Rachmadi Usman,  Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , 18. 
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ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah, kecuali jika pihak kedua 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian
.12 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan prinsip charakter dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

2. Bagaimana penerapan prinsip Capacity dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

3.  Bagaimana penerapan prinsip Capital dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

4. Bagaimana penerapan prinsip Collateral dalam pemberian pembiayaan 

mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

5.  Bagaimana penerapan prinsip Condition of economic dalam pemberian 

pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip charakter dalam 

pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Capacity dalam 

pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo 

                                                           

12
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Capital dalam pemberian 

pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo 

4. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collateral dalam 

pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo 

5.  Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Condition of economic 

dalam pemberian pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri 

Ponorogo 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Harapan penulis dalam pembahasan ini dapat berguna sebagai berikut: 

1. Kepentingan Teoritik  yaitu: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah ilmu perbankan pada umumnya dan ilmu perbankan syariah 

pada khususnya. 

2. Kepentingan Praktis yaitu: penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan bagi lembaga BMT dan pemerintah sebagai rujukan agar lebih 

berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. 

 

F. Kajian Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah ada beberapa penelitian yang 

membahas tentang pembiayaan mudharabah. Beberapa penelitian yang 

membahas tentang pembiayaan mudharabah adalah karya tulis ilmiah 

berbentuk skripsi diantaranya skripsi karya Syaiful Fatoni, 2005 yang berjudul 

“Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah. Dalam karya tulis ini 
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berisi perbedaan pandangan tentang konsep mudharabah antara Muhammad 

Syafi‟i Antonio dan Abdullah Saeed. Tetapi dalam aplikasi mereka hampir 

sama, yaitu ada beberapa ketentuan umum yang ada dalam pembiayaan 

mudharabah ini. Sedangkan dalam hal pembagian keuntungan, pendapatannya 

hampir sama yaitu keuntungan diperoleh bank muncul dari selisih harga beli 

dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Akan tetapi dalam hal ini 

Abdullah Saeed mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari transaksi 

mudharabah dapat dikategorikan “bunga”. Dan karya tulis ilmiah berbentuk 

skripsi diantaranya skripsi karya Ita Noor Aini, 2006 yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Asuransi 

Bringin Life Syariah Madiun. Karya tulis ini berisi kedudukan hukum akan 

pembiayaan mudharabah di Bringin Life Syariah Madiun yang tidak 

bertentangan dengan syariah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. 

Dalam penelitian lain, milik Sunaryo, dengan judul laporan tugas akhir 

“pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo”. Dalam 

penelitian ini membahas tentang ketentuan akad yang digunakan dalam 

pembiayaan mudharabah dan juga membahas tentang pembagian nisbah bagi 

hasil pembiayaan mudharabah.13 Dan dalam penelitian lain milik Farida Ulfa 

dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Sistem 

Mudharabah di baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Ponorogo. Dalam penelitian 

ini membahas tentang akad pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri 

Ponorogo, dalam prakteknya sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam 

                                                           

13 
Sunaryo, pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri Ponorogo. 
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penelitian ini juga membahas tentang nisbah bagi hasil dimana pembagian 

bagi hasil belum sesuai dengan syariat Islam, karena nisbah bagi hasil yang 

dipraktekkan menggunakan besar deposito bukan dari keuntungan dari hasil 

usaha. Padahal secara teori, bagi hasil itu ditentukan oleh keuntungan dari 

hasil usaha yang dikelola.14 

Serta dalam penelitian lain milik Uswatun Umul Mufida dengan judul 

Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit di pt. BPR Nguter Surakarta. 

Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip 5C dan pengaruh 

penerapan prinsip 5C terhadap kemungkinan terjadinya resiko di BPR Nguter 

Surakarta. Skripsi ini berisi tentang penerapan prinsip 5C, dalam prakteknya 

prinsip 5C diterapkan dengan baik, meski kenyataannya masih ada 

pembiayaan yang bermasalah dan juga berisi tentang pengaruh penerapan 

prinsip kehati-hatian terhadap resiko pembiayaan, disimpulkan dalam skripsi 

ini penerapan 5C sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembiayaan.  

Dalam penelitian lain milik Indah Handaningrum Nurwulan dengan 

judul Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Di 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. di PT Bank Tabungan Negara Cabang 

Solo.15 Penelitian ini berisi tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian 

kredit di usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam prakteknya 5C 

diimplikasikan sebagai prinsip pemberian kredit di usaha mikro, kecil dan 

                                                           

14 
Farida Ulfa, Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Sistem Mudharabah di Baitul Mal 

Wat Takwil (BMT) Mlarak Ponorogo, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2004). 
15

Indah handaningrum Nurwulan, Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C Dalam 

Pemberian Kredit Di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam www.digibilin.uns.ac.id, (diakses 

pada 11 Desember 2014).  

http://www.digibilin.uns.ac.id/
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menengah, tetap diterapkan karena usaha mikro, kecil dan menengah tetap 

beresiko terjadi pembiayaan bermasalah. 

Dari beberapa karya tersebut sudah ada yang membahas tentang 

penerapan prinsip kehati-hatian 5C tetapi dalam penelitian ini berbeda dengan 

karya-karya tersebut yakni dari segi tempat, karyawan dan nasabahnya. Jadi 

penerapannya prinsip 5C pun berbeda. Sehingga penelitian ini memberikan 

wawasan baru untuk dijadikan referensi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 

prinsip analisis 5 C (the five of “C” of the credit) agar nasabah debitur mampu 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian 

sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari. 

 

G.  Metode Penelitian
 

 
Mengenai metode penelitian yang digunakan adalah metode 

dokumenter. Penelitian dokumenter adalah penelitian yang dilakukan dengan 

dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis dari 

sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu.16 

 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Blaxter dalam Harisson “riset kualitatif 

cenderung fokus pada usaha mengeksploitasi sedetail mungkin sejumlah 

contoh atau peristiwa yang dipandang menarik atau mencerahkan, dengan 

tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam”.17 

                                                           

16 
Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 12. 
17 

Lissa Harisson, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 87. 
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1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tema yang akan di bahas, penelitian ini tergolong 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang 

dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek 

tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan 

menyeluruh.18  

2. Obyek Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo. 

3. Subyek Penelitian 

 Yang penulis jadikan subyek penelitian di dalam penelitian ini 

adalah: ketua, karyawan, dan beberapa nasabah BMT Surya Mandiri 

Mlarak. 

4. Data 

 Untuk memberikan pembahasan dalam skripsi ini, penulis berupaya 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan data-data tentang penerapan 

prinsip character, capacity, capital, collateral dan condition of economic 

5. Sumber Data 

                                                           

18
Suharsimi Arikuto, prosedur penelitian satu pendekatan praktek (Jakarta: PT Rineka 

Cipta; 1998),  hlm 11. 
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Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data-data 

dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data ini 

peneliti peroleh dari: 

a. Wawancara dengan bapak Muh.Fuady selaku pimpinan BMT surya 

Mandiri 

b. Wawancara dengan Rahayu dewi selaku accounting BMT surya 

Mandiri 

c. Wawancara dengan Imron Asmuri selaku manajer pembiayaan BMT 

surya Mandiri. 

6. Tehnik Penggalian Data 

  Untuk menjawab pertanyaan peneliti ini, maka diperlukan data 

primer yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo. Karena penelitian ini merupakan studi kasus 

(case studies), maka data primer diperoleh dengan teknik/metode 

observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.19 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara 

sistematis. 

b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui 

percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

                                                           

19 
Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2010), 77. 
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pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan yang diwawancarai 

(interviewe) yang memberikan jawaban atas pertayaan itu. 

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

fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya, seperti dokumen 

prinsip kehati-hatian, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, baik itu 

berupa sejarah BMT, visi dan misi, dan sebagainya di BMT Surya 

Mandiri Mlarak. 

7. Tehnik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan pengolahan data sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang 

terkumpul terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna atau 

maksud, kesesuaian dan keseragaman masing-masing data.20 

b. Organizing, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka 

paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut 

dimuat dan berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-

pertanyaan relevan dengan rumusan masalah.21 

c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil 

organizing dengan menggunakan kaidah atau teori, dalil dan 

sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan 

masalah. 

                                                           

20 
Masri Singaribium dan Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian survey, (Jakarta: LP3IES, 

1981), 191. 
21 

Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153. 
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8. Tehnik Analisa Data 

a. Metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang merupakan 

proses berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang 

bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan realitas yang bersifat 

khusus.22 

b. Metode induktif yaitu proses berfikir yang diawali dengan 

mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil 

riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat 

umum berupa generalisasi.23 

 

H. Sistematika pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan penyusunan skripsi ini, maka 

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 meliputi: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika 

pembahasan. 

                                                           

22 
Sutrisno Hadi, metodologi research, jilid 2, (Yogyakarta:Andi Offset, 2004), 45. 

23 
Ibid. 
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BAB II :  PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH 

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan 

menganalisa prinsip character, capacity, capital, collateral, dan 

condition of economi yang di angkat dalam skripsi ini. 

BAB III :  PRAKTEK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT SURYA MANDIRI 

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 latar belakang 

objek penelitian yang terdiri dari sejarah berdiri dan 

perkembangannya, struktur dan organisasi BMT Surya Mandiri 

Mlarak, produk BMT Surya Mandiri Mlarak, dan praktek prinsip 

character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic 

dalam pemberian pembiayaan. 

BAB IV : ANALISA PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  

PEMBIAYAAN DI BMT SURYA MANDIRI PONOROGO. 

 Dalam bab ini membahas tentang analisa penerapan prinsip 

character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic 

diimplikasikan di BMT Surya Mandiri Ponorogo.  

BAB V :  PENUTUP 
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 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 KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN 

MUDHARABAH 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian 

1. Pengertian prinsip kehati-hatian 

Prinsip  kehati-hatian  (prudent  banking  principle)  adalah  suatu  

asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya  wajib bersikap hati-hati  (prudent) dalam rangka 

melindungi dana masyarakat yang  dipercayakan padanya.
24

  

2. Dasar hukum prinsip kehati-hatian 

Dalam UU telah diatur sestem pemberian kredit atau pembiayaan 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan, Dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank 

umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam 

atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 

dengan yang diperjanjikan Ketentuan tersebut berlaku pula bagi bank 

perkreditan rakyat (pasal 15 UU perbankan) 

                                                           

 
24

 Rachmadi Usman,  Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia  (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.  
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Dalam penjelasan peraturan Bank Indonesia nomor: 8/24/PBI/2006 

tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan 

prinsip syariah, Pasal 2 ayat (a) Yang dimaksud dengan prinsip kehati hatian 

dalam penanaman dana yaitu:25 penanaman dana dilakukan antara lain 

berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-

kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and 

Condition of economic) 

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

31/177/Kep/Dir tentang batas maksimum pemberian kredit (BMPK) oleh 

bank umum, pasal 1 ayat (b) menyebutkan “Batas maksimum pemberian 

kredit adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana 

untuk disalurkan kepada masyarakat yang diperkenankan dari modal bank”. 

Bank wajib mematuhi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditentukan pada pasal 11 ayat (3) 

undan-undang perbankan. 

 

B. Prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C 

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan pembiayaan, 

apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan 

tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik 

nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya 

                                                           

25
Penjelasan Peraturan Bank Indonesia nomor: 8/24/PBI/2006 tentang penilaian 

kualitas aktiva bagi bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah, pasal 2 ayat 1. 
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kepada bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut secara umum bank 

memiliki prinsip 5 C‟s (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan 

Condition of economic) dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan the 

five of credit analysis. Dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Charakter (watak) 

Watak seorang nasabah dinilai oleh bank adalah untuk 

mengetahui sifat-sifatnya dalam hubungan nya dengan masalah tanggung 

jawab nasabah. Penilaian watak didasarkan pada hubungan nasabah yang 

selama ini telah terjalin dengan bank. Analisis ini merupakan analisa 

kualitatif yang tidak dapat terdeteksi secara statistik. Namun demikian hal 

ini merupakan pintu gerbang utama persetujuan pembiayaan.26 

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat 

fatal pada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap bank. 

Untuk meperoleh data ini dapat dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut:27 

a. Wawancara 

Karakter seseorang dapat terdeteksi dengan melakukan 

verifikasi data dengan interview atau wawancara. Apabila datanya 

benar, maka seharusnya calon nasabah dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang 

prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk. 

                                                           

26 
Gatot  Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002), 159. 
27 

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2003),84. 
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b. Pengecekan kepada bank lain 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah 

masih berhubungan denagan lembaga bank lain, serta mengetahui 

bagaimana track record-nya selama ini. Tunggakan pinjaman di bank 

lain memberikan indikasi karakter calon nasabah. 

c. Pengecekan terhadap mitra bisnisnya 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari keterangan dari 

mitra-mitra bisnisnya tentang calon nasabah. 

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Perbankan prinsip karakter adalah:28 sifat atau watak seseorang dalam 

hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan 

kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan 

diberikan pembiayaan/kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan 

ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar 

belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup 

atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social 

standingnya. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan 

nasabah membayar pembiayaan/kreditnya. Orang yang memiliki 

karakter baik akan berusaha untuk membayar utangnya dengan berbagai 

cara. 

                                                           

28 
Kasmir, manajemen Perbankan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 91. 
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Sedangkan menurut Prathama Rahardja dalam bukunya yang 

berjudul Uang dan Perbankan prinsip karakter adalah29 sifat pribadi 

termasuk prilaku pemohon pembiayaan perlu dibahas secara teliti dan 

hati-hati. Riwayat pemohon diselidiki dengan seksama, apakah ia 

memenuhi kewajiban-kewajibannya dimasa lalu dengan jujur dan baik, 

kecenderungannya untuk terlibat dalam tuntutan jenis apapun mengenai 

ganti kerugian, keadaan keluarga, kebiasaan dan sifat-sifat dalam 

pergaulan adalah hal-hal yang mempengaruhi kesediaannya untuk 

membayar kembali pembiayaan/kredit yang akan diperolehnya. 

Seseorang yang hanya membayar utangnya apabila dipaksa oleh 

pengadilan sudah tentu tidak akan diberi pembiayaan/kredit, walaupun 

ia cukup kaya. terhadap badan usaha ekonomi atau badan hukum, yang 

dinilai adalah orang-orang yang mengendalikan perusahaan yang 

bersangkutan dan apakah ada kerjasama yang kompak antara mereka 

tanpa sengketa apapun. Resiko yang diperkirakan dari factor karakter 

adalah moral risk.30 

Sedangkan menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul 

Analisa Laporan Keuangan dalam menganalisa prinsip karakter 

adalah:31 Bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan 

kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

                                                           

29 
Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990),108. 

30 
Ibid. 

31 
Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty. 2012), 235. 
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kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk dari bank untuk 

mengetahui karakter nasabah adalah: 

a. Mengenal dari dekat 

b. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam 

perbankan 

c. Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan-rekannya, 

pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, 

pergaulan social dan lain-lain. 

2. Capacity (kapasitas/kemampuan) 

Dalam pengajuan pembiayaan nasabah pasti mengemukakan apa 

tujuan pembiayaan yang diminta. Untuk itu bank harus melakukan 

penelitian akan kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan 

dibiayai. Apabila pembiayaan yang diminta untuk pembiayaan 

pembangunan gedung (pembiayaan jasa konstruksi) maka bank harus 

meneliti latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah dibidang 

pembangunan tersebut. Kemudian kemampuan nasabah dalam mengelola 

usahanya selama ini. Jangan sampai terjadi nasabah yang meminta 

pembiayaan untuk membiayai pembangunan gedung, tetapi latar 

belakangnya sarjana ekonomi dan pengalaman usahanya di bidang 

perdagangan kayu, ini merupakan nasabah yang tidak tepat dan diragukan 

kemampuannya dalam mengelola pembiayaan.32 

                                                           

32 
Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, 159. 
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 Sedangkan menurut Kasmir Untuk melihat kemampuan calon 

nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan 

kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. 

Sehingga pada akhirnya akan melihat kemampuannya dalam 

mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber 

pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk melunasi 

utangnya.33 

 Sedangkan Capacity menurut Prathama Rahardja yaitu34 

kemampuan riil untuk membuat rencana dan mewujudkan menjadi realitas. 

Hal ini menyangkut dua hal yaitu:35 

a. Managerial capacity yaitu kemampuan mengelola perusahaan dengan 

baik sehingga berkembang. 

b. Capacity of repay yaitu kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang 

diajukan, yang ada dasarnya tergantung dari 4 (empat) aspek, yakni:  

1) Aspek pembelanjaan operasi perusahaan, yaitu bagaimana 

pembelanjaan operasi perusahaan dilakukan. Dalam hal ini bank 

harus dapat mengetahui dan meyakini bahwa hasil operasi nasabah 

dapat menyediakan dana, baik untuk pelunasan hutang pokok 

maupun bunga tanpa menggangu kegiatan usahanya. 

2) Aspek likuiditas yaitu penilaian untuk melihat apakah nasabah 

mampu melunasi kreditnya pada waktu yang ditentukan. 

                                                           

33 
Kasmir, Manajemen Perbankan, 92. 

34 
Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan,108. 

35 
Ibid.  
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3) Aspek aktivitas yaitu penilaian untuk melihat apakah dengan 

pembiayaan/kredit yang akan diberikan nasabah mampu 

meningkatkan aktivitas dengan cara lebih efisien. Ini penting sebab 

peningkatan usaha yang tidak dibarengi dengan peningkatan 

efisiensi justru akan mempengaruhi kemampuan pelunasan 

pembiayaan/kreditnya. 

4) Aspek rentabilitas yakni penilaian untuk melihat apakah usaha yang 

dibiayai mampu menghasilkan laba, sebab laba merupakan sumber 

pelunasan yang sangat penting. 

 Keraguan terhadap kesanggupan pemohon dapat menjadi alasan 

untuk menolak permintaannya. Perhitungan laba-rugi beberapa tahun 

terakhir jika ada, menunjukkan apakah perusahaan turun, maju ataukah 

tetap saja aktivitasnya. Faktor resiko dari capacity adalah business risk.36 

 Sedangkan menurut Munawir capacity menyangkut kemampuan 

pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen 

maupun kemampuan dalam bidang usahanya. Untuk itu bank harus 

memperhatikan:37 

a. Angka-angka hasil produksi 

b. Angka-angka hasil penjualan dan pembelian 

c. Perhitungan rugi-laba perusahaan saat ini dan proyeksinya 

                                                           

36 
Ibid, 109. 

37 
Munawir, Analisa Laporan Keuangan, 235. 
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d. Data-data finansiil di waktu-waktu yang lalu yang tercermin ddalam 

laporan keuangan perusahaan. 

 Sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon 

penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya diwaktu yang akan 

datang dalam hubungannya dengan penggunaan pembiayaan/kredit 

tersebut.38 

3. Capital (modal) 

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari 

laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah 

diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua 

tahun terakhir.39 Laporan tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui 

kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan 

perusahaan. Analisis tersebut juga untuk mengetahui tingkat kemampuan 

nasabah dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai 

dengan pembiayaan bank. Biasanya bank tidak memberi pembiayaan 100% 

untuk membiayai proyek nasabah, tetapi nasabah diminta untuk membiayai 

sebagian dari nilai proyeknya.40 

Menurut Kasmir Biasanya bank tidak akan bersedia membiayai 

suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal 

sendiri dengan kata lain capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber 

                                                           

38 
Ibid. 

39 
Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, 159. 

40 
Ibid. 
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pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh 

bank.41 

Sedangkan menurut Prathama Rahardja Capital yaitu penilaian 

atas besarnya modal nasabah yang diserahkan dalam perusahaan. Penilaian 

ini penting mengingat pembiayaan/kredit hanya sebagai tambahan 

pembiayaan dan tidak membiayai sepenuhnya modal yang diperlukan 

nasabah.42 Dengan demikian dimaksudkan agar nasabah akan lebih 

bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya karena turut menanggung 

resiko terhadap kegagalan usahanya.seorang kreditur akan meneliti dengan 

seksama nilai dan sifat kekayaan peminjam. Dalam penilaian itu yang 

diutamakan adalah sejauh mana kekayaan itu dapat dituangkan dengan 

mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya. Dengan kata lain, diutamakan 

penilaian stabilitas dan likuiditas dari kekayaan tersebut. Kekayaan yang 

mempunyai stabilitas dan likuiditas yang tinggi akan lebih mudah 

memperoleh pembiayaan/kredit dibanding kekayaan yang kurang 

mempunyai stabilitas dan likuiditas. Resiko sehubungan dengan capital 

dinamakan financial risk.43 

Menurut Munawir capital menunjukkan posisi finansiil perusahaan 

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansiilnya dan penekanan 

pada komposisi “tangible networth”nya. Bank harus mengetahui bagaimana 

                                                           

41 
Kasmir, Manajemen Perbankan, 92. 

42 
Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan,109. 

43 
Ibid. 
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pertimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu 

bank harus:44 

a. Menganalisa neraca sedikitnya dua tahun terakhir 

b. Mengadakan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, 

rentabilitas dari perusahaan calon peminjam. 

 

4. Collateral (jaminan) 

Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap 

barang-barang yang akan dijaminkan oleh nasabah pada bank. Penilaiannya 

dengan menaksir nilai barangnya apakah dapat menutup pembiayaan yang 

akan diberikan kepada calon nasabah apabila tidak dapat melunasi 

pinjamannya dikemudian hari.45 

Sehubungan dengan itu dalam penjelasan pasal 8 UU perbankan 

diuraikan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain bank telah 

mendapatkan keyakinan akan kemampuan nasabah untuk mengembalikan 

utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang 

dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta 

agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 

objek yang dibiayai dengan pembiayaan bank. 

Sedangkan menurut kasmir collateral merupakan jaminan yang 

diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan 

                                                           

44 
Munawir, Analisa Laporan Keuangan, 236. 

45 
Supramono,  Perbankan dan Masalah Kredit, 160. 
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hendaknya melebihi jumlah pembiayaan/kredit yang diberikan. Jaminan 

juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka 

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi 

jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.46 

Menurut Prathama Rahardja collateral berarti jaminan tambahan, 

karena jaminan utama adalah pribadi yang dinilai bonafiditas dan 

solidaritasnya. Dengan demikian collateral adalah “the last defence” bagi 

keselamatan pembiayaan/kredit dan terdiri atas barang-barang bergerak 

maupun tidak, yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan. Pada 

dasarnya jaminan yang cukup tidak menjadi dasar utama menentukan bisa 

tidaknya pembiayaan/kredit tersebut disetujui. Bila melalui penilaian ke 4C 

yang lain usaha calon debitur tersebut cukup “feasible”, maka pembiayaan 

dapat diberikan. Jaminan tersebut fungsinya hanya untuk mengkompensir 

resiko bank apabila nasabah tidak melunasi hutangnya sesuai dengan 

syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk pengikatan 

barang-barang tanggungan harus diketahui secara pasti status hak milik atas 

barang-barang bersangkutan dan tidak terikat pada pihak lain. Keterangan 

tanda milik yang asli dan sah harus dipegang oleh bank. Penaksiran harus 

dibuat secara obyektif dan jujur.47 

                                                           

46 
Kasmir, Manajemen Perbankan, 92. 

47 
Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan,110. 
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Sedangkan menurut Munawir Collateral berarti jaminan. Ini 

menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas 

pembiayaan/kredit yang diberikan oleh bank. Untuk itu bank harus:48 

a. Meneliti mengenai pemilikan jaminan tersebut 

b. Mengukur stabilitas daripada nilainya 

c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif 

singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya 

d. Memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin 

kepentingan bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

5. Condition (kondisi/prospek) 

Kondisi/prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan 

pembiayaan harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa 

depannya. Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat 

diketahui kemungkinan adanya factor yang menghambat atau 

memperlancar keadaan usaha nasabah.49 

Dari situ bank akan melakukan penilaian apakah usaha debitur atau 

objek pembiayaan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Kemudian 

dipertimbangkan pula, apakah usaha debitur bertentangan dengan ketentuan 

hokum yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya dari segi ekonomi, apakah 

usaha debitur tersebut akan mendapat keuntungan yang memadahi sehingga 

debitur akan mampu mengembalikan utangnya pada bank tepat waktu. 
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Munawir, Analisa Laporan Keuangan, 236. 

49 
Supramono,  Perbankan dan Masalah Kredit, 161. 
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Sedangkan menurut Kasmir Dalam menilai pembiayaan/kredit 

hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang 

akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian 

yang kurang stabil sebaiknya pemberian pembiayaan/kredit untuk sector 

tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan 

sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan 

datang.50 

 Sedangkan menurut Prathama Rahardja Condition (Persyaratan) 

Umumnya adalah penilaian terhadap kondisi ekonomi, baik regional, 

nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sector 

usaha nasabah, demi keamanan pembiayaan/kredit itu sendiri. Kondisi-

kondisi yang perlu disoroti dan harus selalu mendapat perhatian bank adalah 

yang mempengaruhi:51 

a.  Pemasaran, seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, perubahan 

mode, bentuk persaingan dan sebagainya. 

b.  Teknik produksi seperti perkembangan teknologi, tersedianya bahan 

baku, bahan pembantu dan sebagainya. 

c.  permodalan seperti adanya pasar uang dan modal, kredit penjualan, 

perubahan suku bunga dan sebagainya. 

d.  Peraturan/ perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan 

nasabah. 

                                                           

50 
Kasmir, Manajemen Perbankan, 92. 

51 
Prathama Rahardja, Uang dan Perbankan,109. 
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 Dalam prinsip condition menurut Munawir bank harus melihat 

kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta 

pembiayaan/kredit. Untuk itu bank harus memperhatikan:52 

a. Keadaan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha calon 

peminjam 

b. Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis 

lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya 

c. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam 

d. Prospek usaha dimasa yang akan dating untuk kemungkinan bantuan 

pembiayaan/kredit dari bank 

e. Kebijaksanaan pemerintah yang mempengarungi terhadap prospek 

industri dimana perusahaan pemohon pembiayaan/kredit termasuk di 

dalamnya. 
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BAB III 

PENERAPAN PRINSIP-KEHATI-HATIAN DALAM 

PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT SURYA 

MANDIRI PONOROGO 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah BMT Surya Mandiri Ponorogo. 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) lahir sebagai salah satu solusi 

alternatif dikalangan masyarakat muslim karena adanya pertentangan 

mengenai bunga atau riba. Kehadiran BMT diharapkan mampu membantu 

masyarakat muslim terbebas dari praktik bunga atau riba yang dilakukan 

oleh bank-bank konvensional. Dalam operasinya BMT tidak menggunakan 

sistem bunga atau riba dalam pembagian keuntungannya tetapi 

menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan keadilan. 

Dari latar belakang tersebut dan seiring  dengan kemajuan dan 

pertumbuhan ekonomi rakyat. Majeis ekonomi Muhammadiyah daerah 

Ponorogo bekerja sama dengan pimpinan pemuda daerah Muhammadiyah 

Ponorogo membentuk 16 BMT yang berdiri bulan November 1997. 

Keenambelas BMT ini beroprasional diseluruh kecamatan wilayah 

Kabupaten Ponorogo yang salah satunya BMT Surya Mandiri Mlarak 

Ponorogo. 

Untuk lebih mendekatkan BMT Surya Mandiri kepada masyarakat 

adanya peluang yang cukup bagus, maka pada tanggal 19 april 1998 
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dibukalah kantor yang bertempat didesa Siwalan, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo. Adapun maksud dan tujuan dari BMT ini adalah 

melayani masyarakat pedesaan yang pada umumnya sebagai pedagang kecil 

dan untuk menghindari dari jeratan rentenir-rentenir yang masih 

membudidaya dikalangan masyarakat pedesaan. 

Modal awal BMT Surya Mandiri adalah Rp 5.000.000,00 yang 

dihimpun dari dana masyarakat yang berupa lembar SPK (simpanan pokok 

khusus) sebanyak 200 lembar dengan nominal per-lembar adalah Rp 

25.000,00.53 Pada awal operasional, BMT Surya Mandiri merekrut 3 orang 

karyawan yang terdiri dari 1 orang sebagai manajer, 1 oarang sebagai 

administrator sekaligus merangkap sebagi teller dan satu orang masing-

masing tenaga pemasaran. Sedangkan kepengurusan BMT juga terdiri dari 3 

orang masing-masing sebagai ketua pengurus, wakil ketua, dan sekretaris. 

Sampai saat ini BMT Surya Mandiri telah memiliki 32 karyawan, dengan 

perincian 11 karyawan di unit simpan pinjam, 18 karyawan di swalayan, dan 

3 karyawan di distributor minuman cola-cola.54 

Seiring dengan kemajuan BMT dan perkembangan masyarakat di 

sekitarnya, maka pihak BMT Surya Mandiri perlu dan sudah saatnya untuk 

melebarkan usahanya. Di tahun yang sama, BMT mendirikan kantor cabang 

di daerah Siwalan, Mlarak, Ponorogo. Satu tahun setelahnya, tepatnya pada 

bulan juli 1999 BMT Surya Mandiri mengembangkan sayapnya lagi dengan 

                                                           

53 
Dari Dokumen BMT Surya Mandiri. 

54 
Dari Dokumen BMT Surya Mandiri.
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dibukanya unit usaha baru yaitu pusat perkulakan dan mini market yang 

berkedudukan di desa Joresan, kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo. 

Pada tahun 2007, BMT Surya Mandiri juga mendirikan kantor cabang lagi 

di daerah Jetis, Ponorogo. 

Tahun demi tahun terus berjalan dan BMT Surya Mandiri telah 

mengalami perkembangan yang cukup Pesat. Pada tahun 2006, asetnya 

mencapai Rp 2.474.450.130,00 dengan keuntungan Rp 36.964.112,00. Pada 

tahun 2011, jumlah keuntungan mencapai Rp 53.381.750,00. Dan pada 

tahun 2012 jumlah keuntungan meningkat yaitu sebesar Rp 53.416.292,00. 

Sampai sekarang BMT Surya Mandiri masih terus beroprasi melayani para 

nasabahnya dan telah mengalami peningkatan aset yang cukup besar di tiap 

tahunnya.55 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Surya Mandiri Ponorogo 

a. Visi dan Misi BMT Surya Mandiri Ponorogo.56 

1) Tercapainya suatu lembaga keuangan syariah yang berkualitas dan 

mandiri 

2) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan 

prinsip syariah 

                                                           

55 
Lihat transkip wawancara nomor: 01/1-W/F-1/15-01/2015 

56 
Dari Dokumen BMT Surya Mandiri.
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4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif 

5) Menanggulangi praktek-praktek pengkreditan yang menyengsarakan 

masyarakat 

b. Tujuan BMT Surya Mandiri Ponorogo57 

Pendirian BMT Surya Mandiri Mlarak memiliki beberapa tujuan yang 

melatarbelakangi berdirinya BMT Surya Mndiri diwilayah Mlarak 

Ponorogo, yaitu: 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan nasabah 

2) Mengembangkan sikap hidup damai, ekonomis dan berpandangan 

ke depan 

3) Memberikan pelayanan modal bagi anggota atau nasabah 

4) Melatih diri untuk berfikir dan bermusyawarah 

5) Belajar dalam mengemban tanggung jawab 

6) Menumbuhkan sikap dan kebiasaan menabung 

7) Menumbuhkan kepercayaan pada anggota dan masyarakat. 

 

3. Lokasi BMT Surya Mandiri  

BMT Surya Mandiri terletak di kecamatan Mlarak, ada 3 lokasi 

yang terletak dalam satu wilayah yaitu:
58

 

                                                           

57 
Dari Dokumen BMT Surya Mandiri.

 

58 
Lihat transkip wawancara nomor: 02/2W/F-1/15-01/2015 
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a. Kantor pusat BMT Surya Mandiri terletak di Jl. Raya Mlarak-Sambit 

(selatan pasar Pon Siwalan) 

b. Kantor cabang 1 BMT Surya Mndiri terletak di Jl. Raya Jabung-

Mlarak (komplek pertokoan pasar Pon Gandu) 

c. Kantor cabang 2 BMT surya Mandiri terletak di Jl. Sukowati No. 17, 

Jetis (timur perempatan Jetis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. Struktur Organisasi BMT Surya Mandiri Ponorogo59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

59 
Dokumen BMT Surya Mandiri 

RAT 

Rapat Anggota Tahunan 

PENGURUS 

Ketua: Drs.H.Muh.Fuady, MA. 

Sekretaris: Sya‟roni, BSW 
(Alm) 

PENGAWAS 

Buchori, S.pt 

MANAJER 

Kurniawan, Amd  

Pembukuan/ 

Accounting  

Rahayu Dewi 

Handayani, 

Amd 

Teller 

Kantor pusat: 

Hasnati Maya 

Kantor cabang I: 

Erna Herlina,SE. 

Kantor cabangII: 

Diah Erni W. 

SECURITY 

Kantor pusat: 

Rokim 

Kantor cabang: 

sudiro 

 

PEMASARAN 

Kantor pusat: 

Risna Dian 

Kantor cabang I: 

Imron Asmuri, Spd 

Kantor cabang II: 

Iwan Ridwani, SHI 
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B. Manajemen Penghimpunan Dana 

  Modal yang dimiliki BMT Surya Mandiri berasal dari penghimpunan 

dana merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri guna 

memperoleh sumber dana, baik dari anggota maupun dari non anggota. 

  Adapun sumber dana yang di himpun oleh BMT Surya Mandiri adalah 

sebagai berikut:60 

1. Modal sendiri 

a. Simpanan pokok 

b. Simpanan wajib 

c. Simpanan sukarela 

d. Hibah 

e. Cadangan modal (didapat dari penyisihan laba yang digunakan untuk 

menghapus kerugian). 

2. Modal pihak ke-3 

a. Simpanan jangka panjang (Deposito) 

b. SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda) 

c. SIMUDA (Simpanan Mudharabah) 

d. TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar) 

  Dalam menjalankan usahanya BMT Surya Mandiri mempenyai 

dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, atau 
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juga bisa disebut manajemen jasa. Adapun jasa yang ditawarkan BMT 

Surya Mandiri adalah sebagi berikut: 

 Dari penghimpunan dana BMT Surya Mandiri menawarkan 

beberapa produk-produk simpanan yaitu:61 

1. SIMASDA (Simpanan Masa Depan Berganda) 

a. Khusus bagi penabung murni 

b. Mempunyai keuntungan yang dapat diambil sewaktu-waktudan 

setiap tahun sekali akan di adakan undian 

c. Pada saat membuka saldo awal RP 20.000,00 dan saldo sisa setelah, 

diambil minimal RP 5.000,00. 

d. Bagi hasil dihitung berdasarkan saldo harian 

2. SIMUDA (Simpanan Mudharabah) 

 Simpanan yang di peruntukkan bagi peminjam. Jadi disamping 

meminjam ia juga diwajibkan mempunnyai simpanan dan 

penyetorannya dapat dilakukan ketika ia melakukan angsuran pokok 

pinjaman, dengan setoran awal Rp 2500,00 dengan bagi hasil Rp 

10.000,00/satu juta. Dan setiap saat bisa diambil. Dan harapan adanya 

SIMUDA ini nanti peminjam setelah selesai mengangsur pinjamannya 

mempunyai tabungan yang mungkun bermanfaat bagi nasabah. 

3. TAKESJAR (Tabungan Kesejahteraan Pelajar) 
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 Tabungan untuk pelajar ini mempunyai keuntungan khusus, 

bagi siswa-siswi yang berprestasi akan mendapatkan beasiswa pelajar 

(siswa-siwi yang mendapat beasiswa harus sudah bergabung dengan 

BMT minimal 6 bulan). Pada awal membuka saldo awal Rp 20.000,00  

dan saldo akhir Rp 5.000,00. Sedangkan bagi hasil TAKESJAR ini 

dihitung berdasarkan saldo bulanan. 

4. DEPOSITO (Simpanan Berjangka) 

 Adapun jangka waktu dan jumlah tabungan deposito adalah: 

tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan, dengan setoran minimal 

Rp 1.000.000,00 dan bagi hasilnya adalah Rp 9.000,00 persatu jutanya. 

Dibawah ini kami jelaskan secara jelas:  

N

O 

DEPOSITO JANGKA 

WAKTU 

BAGI HASIL JUMLAH 

1 Rp 1.000.000 3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

Rp 9.000,00/bln 

Rp 11.000,00/bln 

Rp 13.000,00/bln 

Rp 1.009.000,00 

Rp 1.011.000,00 

Rp 1.013.000,00 

2 Rp 2.000.000 3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

Rp 18.000,00/bln 

Rp 22.000,00/bln 

Rp 26.000,00/bln 

Rp1.018.000,00 

Rp 1.022.000,00 

Rp 1.026.000,00 

3 Rp 3.000.000 3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

Rp 27.000,00/bln 

Rp33.000,00/bln 

Rp 39.000,00/bln 

Rp 1.027.000,00 

Rp 1.033.000,00 

Rp1.039.000,00 

4 Rp 4.000.000 3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

Rp 36.000,00/bln 

Rp 44.000,00/bln 

Rp 52.000,00/bln 

Rp 1.036.000,00 

Rp1.044.000,00 

Rp 1.052.000,00 
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5 Rp 5.000.000 3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

Rp 45.000,00/bln 

Rp 55.000,00/bln 

Rp65.000,00/bln 

Rp 1.045.000,00 

Rp1.055.000,00 

Rp 1.065.000,00 

  NB: Bagi hasil tiap bulannya per Rp 1.000.000,00 adalah Rp 9.000,00 

dan kelipatannya. 

Sedangkan teknis tabungan sebagi berikut: 

a. Nasabah mengadakan akad (kesepakatan jumlah bagi 

hasil/keuntungan, produk yang dipilih, dan sebagainya. 

b. Nasabah menyerahkan foto copy KTP 2 lembar. 

 

C. Manajemen  Penyaluran Dana (pembiayaan) 

   Adapun produk-produk pembiayaan BMT Surya Mandiri adalah: 

1. Pembiayaan Bai‟ bi Tsaman „Ajil 

   Yaitu hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) 

dengan pembiayaan ditangguhkan atau angsuran dalam masyarakat yang 

lebih dikenal dengan jual beli dengan sistem kredit. 

  Dalam prakteknya BMT Surya Mandiri bertindak sebagai penjual 

tetapi tidak dilakukan secara langsung. BMT Surya Mandiri hanya 

menyediakan dana untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah itu 

sendiri. Kemudian nasabah tersebut membeli barang yang diinginkan. 
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setelah itu, nasabah membayar kepada BMT Surya Mandiri dengan cara 

angsuran.62 

2. Pembiayaan Mudharabah 

a. Pengertian mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata darb, yang berarti memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseoarang memjukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
63

 

Disebut juga qirad, yang berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat‟u 

(potongan), karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk 

diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan 

pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Ada 

juga yang menyebutnya muqaradah yang berarti musawah (kesamaan), 

karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap 

laba.64 Istilah mudharabah dikemukakan oleh ulama irak, sedangkan 

qirad, dikemukakan oleh ulama Hijaz/Hedzjaz. 

Adapun pengertian mudharabah menurut istilah diantara ulama 

fiqh terjadi perbedaan pendapat. Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh 

Muamalah mengemukakan berbagai pengertian mudharabah menurut 

para ulama, antara lain :65 

                                                           

62 
Lihat transkip wawancara nomor: 03/3W/F-2/08-09/2014

 

63 
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi 

(yogyakarta: Ekonisia, 2004), 198. 
64 Rahmat Syafe‟I, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223. 

65 
Hendi  Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 136-137. 
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1) Menurut para ulama fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua 

pihak yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan 

hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian 

yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau 

sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan. 

2) Menurut hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua 

pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena 

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa 

mengelola harta itu. 

3) Menurut malikiyah, mudharabah adalah akad perwakilan dimana 

pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk 

diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan 

perak). 

4) Menurut syafi‟iyah, mudharabah adalah akad yang menentukan 

seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk 

ditijarahkan. 

5) Menurut hanabilah, mudharabah adalah ibarat pemilik harta 

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang 

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. 

Selain pendapat dari empat madhab diatas, definisi mudharabah 

yang lain diungkapkan oleh: 

1) Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip Helmi Karim 

menyatakan bahwa Mudharabah adalah ungkapan terhadap 
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pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal 

usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi 

diantaramereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh 

pemilik modal.66 

2) Abdullah Saeed, mendefinisikan mudharabah sebagai salah satu 

bentuk kerja sama antara pemilik modal (rabb al-mal) dengan 

seorang ahli (mudharib) dalam menjalankan usaha. Kontribusi 

mudarib meliputi kerja, waktu, dan manajemen yang telah 

disepakati oleh kontrak.67 

3) Syafi‟i Antonio,  mengatakan bahwa mudharabah akad kerja sama 

usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (sahib al-mal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya 

sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian pengelola.68 

4) Afzalur Rahman menggambarkan mudharabah sebagai bentuk 

kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, 

satu memberikan modal dan satu menjalankan usaha. Yang 
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Insani Press, 2001), 95. 



48 

 

pertama sebagai mudarib sedangkan yang kedua dinamakan 

darb.
69

 

5) Muhammad, mendefinisikan mudharabah sebagi suatu 

perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (sahib al-mal) 

menyediakan modal, dan pihak kedua (mudarib) bertanggung 

jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan usaha dibagikan sesuai 

dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi 

sahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras 

dan ketrampilan manajerial selama proyek berlangsung.70 

 

Dari berbagai pengertian, dapat diketahui bahwa modal dalam akad 

mudharabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (sahib al-mal), dan 

pemilik modal tidak terlibat dalam manjemen usaha. Keuntungan dibagi 

menurut nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan apabila 

terjadi kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal karena 100% 

darinya. Pihak pengelola tidak menanggung kerugian secara materi, 

tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang 

dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan bagian 

keuntungan. Distribusi ini secara efektif memperlakukan modal manusia 

(tenaga) sama dengan modal finansial. 
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Dengan demikian pengertian mudharabah secara keseluruhan 

adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengelola, 

dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan 

dan pihak pengelola melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha 

bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan 

ditantatangani yang diterangkan dalam bentuk nisbah (70 : 30, 65 : 35, 

dan seterusnya). Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut 

merupakan konsekwensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari 

kesepakatan) maka pihak penyedia dana yang menanggung kerugian. 

Sedangkan pihak pengelola menanggung kerugian managerial skill dan 

waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang diperolehnya. 

 

b. Dasar Hukum Mudharabah 

Sungguhpun pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan ke 

dalam mmusyarakah, namun para cendekiawan fiqh islam meletakkan 

mudharabah dalam posisi khusus dan memberikan landasan hukum 

tersendiri.71 

a. Al-Qur‟an 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

mudharabah adalah 
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....   
       

.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari 

sebagian karunia Allah... “(Q.S. AL-Muzammil: 20).72 

           .... 

 
    Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah... (Q.S. Al-Jum‟ah: 10)73 

b. Al-Hadith 

Diantara hadith-hadith yang dapat dijadikan rujukan dasar akad 

mudharabah adalah:  

     “dari Salih Bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata:  
Rasulullah SAW bersabda: “tiga perkara yang ada barokah di 
dalamnya: jual beli secara tangguh; muqaradah (memberikan 

modal seseorang untuk berdagang) dan mencampur gandum 

dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.74  

 

c. Ijma‟ 

Para ulama sepakat bahwa mudharabah diperbolehkan. 

Salah satunya dapat dilihat dari konsensus yang diungkapkan 
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oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta yang artinya 

adalah: 

    “Bersumber dri Zaid Bin Aslam, dari ayahnya, dari 

kakeknya, sesungguhnya dia berkata: kedua putra Umar bin Al- 

Khattab, yakni Abdullah dan Ubaidillah pergi ke Irak dalam 

suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali 

pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy‟ary gubenur 

di Basrah dan keduanya lalu dipersilahkan.  

Kemudian Abu Musa Al-Asy‟ary berkata: “kalau saja 

aku mampu melakukan sesuatu yang berguna bagi kalian tentu 

aku akan laksanakan. “sesaat mereka diam saja, Abu Musa Al-

Asy‟ary lalu meneruskan ucapannya: “baiklah disini ada 

tersimpan suatu harta yang termasuk harta Allah yang hendak 

aku kirim ke Amirul Mukminin. Aku ingin meminjamkan 

kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang 

dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di Madinah 

nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, 

sedangkan labanya untuk kalian berdua. Tentu saja mereka 

merasa cukup senang sekali dengan penawaran tersebut. Abu 

Musa Al-Asy‟ary lalu menyerahkan harta tersebut dan berkirim 

surat kepada Umar bin Khattab yang isinya supaya Umar 

mengambil harta Allah itu dari kedua putranya itu. Ketika 
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sampai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang 

tersebut, dan ternyata mendatangkan laba.  

Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada Umar 

bin Khattab mereka bertanya: “apakah Abu Musa meminjamkan 

harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan kepada 

kalian? “mereka menjawab: “tidak”. Umar bin Khattab berkata 

kepada kedua putranya itu: serahkan harta itu berikut labanya. 

“Abdullah hanya diam saja. Akan tetapi Ubaidillah berkata: 

“Anda tidak boleh begitu, wahai Amirul Mukminin.  

Kalau sampai harta Allah ini berkurang atau rusak, kami 

berani menjaminnya.”tetapi Umar tetap berkata: “serahkan harta 

itu.” Dan Abdullah tetap diam meskipun diminta pandangan 

Ubadillah. Mendadak salah seorang disamping Umar 

mengajukan usul: “bagaimana kalau anda jadikan itu sebagai 

akad qirad”. Umar bin Khattab: “baiklah, kalau begitu. 

“akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut dan separuh 

dari labanya. Sedangkan yang separuh lagi diambil oleh 

Abdullah dan Ubaidillah.”75 

2) Rukun dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Mudharabah 
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Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam mudharabah adalah:76 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 

2. Obyek mudharabah (modal dan kerja) 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) 

4. Nisbah keuntungan 

Menurut ulama madhhab Hanafi dan Sayyid Sabiq rukun mudharabah 

tersebut hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama 

rukunmudharabah terdiri dari orang yang berakad, modal, keuntungan, 

kerja dan akad seperti yang tersebut diatas.77 

b. Syarat-Syarat Mudharabah 

1) Pelaku haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap 

diangkat sebagai wakil. Maka dibatalkan akad anak-anak yang 

masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah 

pengampuan. Dalam akad mudharabah ini harus ada minimal 2 

pelaku. Pihak pertama sebagai sahib al-mal dan pihak kedua 

sebagai mudarib. 

2) Modal disyaratkan dalam bentuk uang tunai dan dapat diketahui 

secara jelas agar dapat dibedakan dari keun tungan yang akan 

dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerja yang 
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diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, 

management skill, dan lain-lain.78 

3) Modal harus diserahkan kepada mudarib untuk memungkinkan 

melakukan usaha. 

4) Dalam pelaksanaan ijab qabul yang paling penting bukanlah bentuk 

lafadznya, akan tetapi terjadinya kesepakatan kedua belah pihak 

untuk melaksanakan kerjasama dalam bentuk mudharabah. 

5) Mudharabah itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratan di mudarib 

untuk berdagang di negeri, barang atau pada waktu tertentu. 

Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad sah pula dengan 

muqayyad (terikat).79 

c. Jenis-Jenis mudharabah 

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, mudharabah 

mutlaqoh dan mudharabah muqayyadah. 

1) Mudharabah mutlaqoh 

Yaitu bentuk kerja sama antara sahib al-mal dengan mudarib yang 

cakupannya sangat luas, tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, 

waktu dan daerah bisnis.80 Jadi, mudarib bebas mengelola modal 

itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan 

keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan. 

2) Mudharabah muqayyadah 
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Yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqoh, yakni bentuk kerja 

sama antara sahib al-mal dengan mudarib yang cakupannya sempit 

dan dibatasioleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha.81 

Jadi, mudarib harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan 

oleh sahib al-mal, seperti harus berdagang barang tertentu, di 

daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Adanya 

pembatasan seperti ini seringkali mencerminkan kecenderungan 

umum si sahib al-mal dalam memasuki jenis usaha.  
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D. Prosedur Pembiayaan Mudharabah 

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai 

berikut:82 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan tentang prosedur pembiayaan  mudharabah di BMT Surya 

Mandiri sebagai berikut: 

a. Permohonan  Pembiayaan 

Permohonan pembiayaan diawali saat nasabah mengajukan 

permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan 

pembiayaan yang di tanda tangani oleh pemohon, dilampiri foto copy 

KTP (suami dan istri jika sudah menikah), foto copy KK (kartu keluarga), 

foto copy surat jaminan/BPKB, dan foto copy STNK. 

                                                           

82 
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Permohonan pembiayaan 

Pengawasan  

Pencairan dana pembiayaan 

Akad/perjanjian pembiayaan 

Analisis pembiayaan 

Persetujuan pembiayaan 
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b. Analisis pembiayaan  

setelah permohonan pembiayaan diterima oleh pihak BMT Surya 

Mandiri, petugas lapangan melakukan servei ketempat nasabah. Tujuan 

dari survei ini adalah:83 

1) Untuk mengetahui data nasabah terkait dengan keluarganya 

2) Untuk mengetahui tempat tinggalnya 

3) Untuk mengetahui profesi atau pekerjaan dari nasabah. 

Analisis pembiayaan ini diajukan untuk menilai suatu permohonan 

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sehingga dapat memberikan 

keyakinan kepada pihak BMT Surya Mandiri. Jadi jika ada nasabah yang 

mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000,00 tetapi setelah di 

survei pekerjaan dari nasabah itu tidak pasti, maka dari BMT Surya 

Mandiri tidak akan mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 

tersebut. 

Tidak hanya mempunyai pekerjaan yang tetap pihak BMT 

mengabulkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, akan tetapi yang 

paling penting adalah nasabah mempunyai karakter,watak/prilaku yang 

baik. Tentunya pihak BMT harus sangat berhati-hati dalam menilai 

nasabah yang mengajukan pembiayaan. 
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c. persetujuan pembiayaan 

setelah dilakukan survei dan apabila sudah memenuhi kriteria-

kriteria pembiayaan selanjutnya berkas-berkasnya diserahkan ke 

pimpinan BMT Surya Mandiri untuk disetujui atau di tandatangani. 

Setelah disetujui  maka proses pembiayaan bisa dilanjutkan. 

d. Akad/perjanjian pembiayaan 

Setelah disetujui oleh pimpinan BMT Surya Mandiri maka 

dibuatkannya surat perjanjian/akad yang kemudian diserahkan ke bagian 

administrasi bersama formulir pembiayaan. Bagian administrasi membuat 

dan mempersiapkan surat keterangan jaminan dan surat akad/perjanjian 

pembiayaan berdasarkan surat keputusan dari manajer/pengurus. 

e. Pencairan dana pembiayaan 

Setelah semua syarat-syarat terpenuhi dan disetujui oleh kedua 

belah pihak, maka setelah itu BMT Surya Mandiri menunaikan 

kewajibannya yaitu menyerahkan dana secara langsung kepada nasabah 

sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. 

f. Pengawasan 

Setelah dana pembiayaan dicairkan, maka dari pihak BMT Surya 

Mandiri mengadakan pengawasan dan pantauan secara terus menerus 

terhadap nasabah.84 
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E. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Pembiayaan 

Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo 

Di BMT Surya Mandiri dalam menganalisis nasabah mereka 

menggunakan sistem 5C, yaitu Charakter, capasity, capital, coolateral, 

conditions. 

1. Charakter 

Karakter merupakan hal yang paling utama dalam menentukan 

pembiayaan di kabulkan atau tidaknya, berdasarkan wawancara peneliti 

dengan manajer pembiayaan BMT Surya Mandiri, untuk mengetahui 

karakter nasabah beliau mengatakan bahwa:85  

a. nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang di tanda 

tangani oleh pemohon, dilampiri foto copy KTP (suami dan istri jika 

sudah menikah), foto copy KK (kartu keluarga), foto copy surat 

jaminan/BPKB, dan foto copy STNK. Dari sini dapat diketahui 

identitas nasabah seperti alamat rumah, pekerjaannya apa, dari 

keluarga siapa dan sebagainya. Ini merupakan data awal nasabah. 

b. Melihat kondisi dilapangan apakah menunjukkan bahwa nasabah 

memang membutuhkan tambahan pembiayaan seperti yang 

dimintakan dalam spp. 
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c. Melihat apakah selama ini ia patuh membayar kewajibannya terhadap 

Negara dan masyarakat ditempat tinggal/usahanya. 

d. Disurvei mau atau  tidak, kalau mau berarti menunjukkan indikasi 

baik dan  kalau tidak mau disurvei berarti menunjukkan indikasi 

buruk. Apabila tidak mau disurvei pembiayaannya pun tidak dapat 

dikabulkan. 

e. Setelah mau disurvei manajer pembiayaan datang kerumah nasabah 

menanyakan kepada keluarga dekat (bapak, ibu dan saudara-

saudaranya), dari keluarga dekat ini dapat diketahui apakah pihak 

keluarga tahu tentang pembiayaan yang mau diajukan ke BMT atau 

tidak. Serta dapat diketahui bagaimana hubungan nasabah dengan 

keluarga dekat apakah baik atau tidak baik. Kalau keluarga tahu 

tentang pembiayaan yang mau diajukan dan mempunyai hubungan 

baik dengan nasabah maka merupakan indikasi baik.  

f. Selain dari pihak keluarga survei juga dilakukan dilingkungan nasabah 

seperti tetangganya, ketua RT/Rwnya. Dari sini dapat diketahui 

nasabah tersebut mempunyai hubungan/ karakter yang baik atau tidak 

dengan tetangganya. Dan juga bisa digali tentang kebenaran informasi 

nasabah. 

g. Melihat penilaian relasi bisnisnya/rekan kerjanya atau atasan di tempat 

kerjanya. 

h. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan nasabah, untuk 

menanyakan untuk apa dananya, apakah untuk usaha produktif atau 
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konsumtif dan sebagainya. dilihat dari pembicaraan nasabah, indikasi 

baik pembicaraannya pun lancar, jelas, nyambung bila diajak 

“ngomong” dan juga pembicaraannya pun tidak “patah-patah” atau 

gugup. Sebaliknya apabila nasabah diwawancarai pembicaraannya 

tidak nyambung, tidak jelas, gugup dan sebagainya perlu diwaspadai 

dan masih harus dikaji lagi apakah nasabah layak/tidak diberikan 

dana. 

2. Capacity 

Capasity merupakan seberapa besar kemampuan calon nasabah 

untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad 

pembiayaannya kelak apabila pembiayaan diberikan, dalam menilai 

nasabah manajer pembiayaan mengatakan  sebagai berikut:86 

a. Melihat apakah pendidikan nasabah mendukung usaha yang 

dijalankannya. 

b. Melihat nasabah apakah mempunyai pengalaman yang cukup di 

bidang usaha yang dijalankan dan sudah berapa lama. 

c. Melihat apakah dalam memimpin usaha, nasabah terlihat pandai  

dalam mendistribusikan kewenangan, pekerjaaan dan tanggung jawab. 

d. Melihat tagihan rekening listrik perbulannya 

e. Melihat berapa kebutuhan keluarganya, anak-anaknya 
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f. Melihat pekerjaan nasabahnya 

g. Melihat penghasilannya 

Setelah itu dari penghasilan perbulan nasabah dikurangi biaya-

biaya dari kebutuhan hidupnya, apakah ada sisa atau tidak. Jika sisa, cukup 

untuk membayar cicilan utangnya atau tidak. Jika cukup maka pembiayaan 

dapat dilanjutkan dan apabila tidak cukup maka pembiayaan tidak 

dilanjutkan. 

Bagi yang tidak mempunyai  pekerjaan tetap atau “serabutan” 

maka yang menjadi pertimbangan adalah tanggung jawab nasabah.  Meski 

tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi ia tanggung jawab maka 

pembiayaannya pun bisa dicairkan. Dengan mempertimbangkan karakter 

nasabah apakah nasabah mempunyai karakter baik atau tidak dan 

bertanggung jawab atau tidak. Untuk melihat tanggung jawab nasabah 

manajer pembiayaan kembali kepada karakter nasabah.  

3. Capital 

Capital merupakan penilaian terhadap permodalan. Penilaian ini 

sangat erat hubungannya dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah 

dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini BMT Surya Mandiri melihat 

kondisi nasabah, berapa nilai pembiayaannya kalau nilainya besar 

penilaian capital dilakukan dan kalau hanya pembiayaan kecil di bawah 

sepuluh juta hanya dengan manajemen sederhana. Penilaian capital belum 
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sepenuhnya diterapkan.87 Karena sebagian besar nasabah berasal dari 

golongan ekonomi menengah ke bawah dan juga banyak pembiayaan yang 

digunakan untuk usaha-usaha kecil seperti usaha pedagang kaki lima, 

pedagang bakso, pedagang mie, dan juga untuk usaha usaha pertanian. 

Yang tidak mempunyai laporan keuangan. 

4. Collateral 

Collateral merupakan penilaian yang menyangkut jaminan apa 

yang di tawarkan oleh calon nasabah untuk mengganti kerugian jika 

sewaktu-waktu terjadi pembiayaan bermasalah, menurut manajer 

pembiayaan  BMT Surya Mandiri beliau mengatakan: dalam memberikan 

pembiayaan jaminan merupakan hal yang sangat penting, jaminan 

menentukan besar kecilnya dana yang dicairkan. Dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Pihak BMT hanya memberikan dana 50% dari nilai jaminannya 

dengan alasan BMT Surya Mandiri hanya memberikan tambahan 

modal bukan memberikan modal sepenuhnya. 

b. Hanya menerima jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor di atas 

tahun 2000. Dengan alasan motor di atas tahun 2000 kondisi jaminan 

masih bagus nilai tukarnya cukup mudah/dapat segera di uangkan 

apabila terjadi masalah pembiayaan. 
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c. Beliau dalam memberikan pembiayaan melihat apa motornya, 

kondisinya bagaimana, dan harga pasarannya berapa. dengan melihat 

ini dapat ditaksir nilai dana yang akan diberikan. Contoh sepeda motor 

vixion dengan harga pasaran Rp 24 juta maka 50%nya Rp 12 juta, jadi 

pembiayaan yang dapat dicairkan maksimal hanya Rp 12 juta. 

d. Melihat atas nama siapa, apakah milik sendiri atau tidak.
88

 Dengan 

melihat ini dapat diketahui apakah jaminan tersebut mempunyai cacat 

hukum atau tidak.  

 

5. Condition of economic 

Condition of economic merupakan penilaian yang menyangkut 

kondisi ekonomi secara umum serta kondisi ekonomi pada sektor usaha 

calon nasabah. Dari wawancara peneliti dengan manajer pembiayaan 

sebagai berikut: Dalam menilai condition/prospek  BMT melakukan 

peninjauan langsung dan menanyakan usaha yang dilakukan, hanya 

sebatas mengetahui kenyataannya bagaimana apakah benar-benar dana 

digunakan untuk usaha atau tidak. Dalam menilai prospek ekonomi 

kemampuan BMT tidak sampai seperti itu  hanya sebatas memberikan 

tambahan modal saja. Dengan alasan tidak mau mencampuri urusan 

nasabah, “kalau tidak menggangu masalah cicilan ya sudah”  prospek 

sepenuhnya diserahkan ke nasabah , setelah itu Dipantau dari luar selagi 
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mereka tidak “nunggak” pembiayaan tetap bisa dilanjutkan. Jadi disurve 

dulu jelas usahanya.89 
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BAB IV 

ANALISA PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM 

PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT SURYA 

MANDIRI PONOROGO 

 

A. Analisa Terhadap Penerapan Prinsip Karakter Dalam Pemberian 

Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo. 

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal 

pada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap BMT. 

Sehingga prinsip karakter harus diterapkan dengan hati-hati dan teliti. 

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh prinsip karakter di BMT Surya 

Mandiri sudah diterapkan, dengan menilai beberapa aspek prinsip karakter 

seperti: wawancara sudah dilakukan  oleh manajer pembiayaan, karakter dapat 

terdeteksi dengan melakukan verifikasi data dan wawancara ini. Apabila data 

benar, maka seharusnya calon nasabah dapat menjawab semua pertanyaan dan 

yakin. 

Selain itu juga pengecekan kepada BMT/lembaga keuangan lain sudah 

dilakukan oleh BMT Surya Mandiri, tetapi hanya wawancara dengan nasabah. 

Dari sini dapat diketahui apakah nasabah masih mempunyai hubungan dengan 

BMT lain, serta memberikan indikasi karakter calon nasabah. 

Pengecekan terhadap mitra bisnisnya juga sudah dilakukan oleh BMT 

Surya Mandiri dengan melakukan surve dilapangan. Dengan mendatangi 
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tetangga nasabah, menanyakan bagaimana karakter nasabah dirumah baik atau 

buruk. Mendatangi lingkungan dan hubungan sosial kemasyarakatannya, 

menanyakan apa usaha nasabah, apa pekerjaan nasabah. 

Sifat/watak dapat dipercaya juga  sudah dilakukan oleh BMT Surya 

Mandiri, dengan membandingkan data nasabah dan dari hasil wawancara dari 

orang dekat seperti orang tua, suami/istri dan dari orang-orang 

dilingkungan/tetangga nasabah. Kalau sesuai hasil wawancara sesuai dengan 

data berarti merupakan indikasi baik dan dapat dipercaya. 

Menilai latar belakang nasabah juga sudah dilakukan oleh BMT Surya 

Mandiri, dengan melihat penilaian dari orang-orang dekat seperti orang tua, 

suami/istri dan lingkungan/tetangga nasabah. Dan juga melihat nasabah 

mempunyai latar belakang pendidikan apa. 

Menilai Pekerjaan, Gaya hidup/cara hidup, hobi  sudah dilakukan oleh 

BMT Surya Mandiri, dengan melihat data nasabah. Dan surve dilapangan 

dengan mendatangi keluarga dekat seperti orang tua, suami/istri, saudara-

saudara nasabah apakah benar sesuai dengan hasil wawancara. 

Melihat keadaan keluarga juga sudah dilakukan oleh BMT Surya 

Mandiri. Dengan dilakukan surve mendatangi kelurga untuk memperoleh 

informasi bagaimana keadaan kelurga, berasal dari orang mampu/tidak, dan 

berapa anggota keluarga. 

Melihat sosial standingnya atau hubungan nasabah dengan lingkungan 

sosialnya sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan melakukan surve 

mendatangi tetangga, ketua Rt/Rwnya, dari sini dapat digali informasi 
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bagaimana hubungan nasabah dengan lingkungan sekitar, nasabah ikut 

partisipasi apa saja dalam pembangunan lingkungannya. 

Melihat pemenuhan kewajiban-kewajiban nasabah dimasa lalu dengan 

jujur juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan wawancara 

dengan nasabah dan melakukan surve mendatangi keluarga, lingkungan 

sekitar dan BMT lain yang dahulu memberikan pembiayaan ke nasabah.  

Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon nasabah dan 

minta pendapat dari rekan-rekannya, pegawai dan saingannya mengenai 

reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan social dan lain-lain juga sudah 

dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan melakukan surve mendatangi 

tempat kerja nasabah, menanyakan bagaimana karakter nasabah di tempat 

kerjanya. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip karakter di 

BMT Surya Mandiri Ponorogo sudah dilaksanakan yaitu dengan wawancara 

dan melakukan berbagai surve nasabah.  

 

B. Analisa Terhadap Penerapan Prinsip Capacity Dalam Pemberian 

Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh prinsip capacity sudah 

dilaksanakan oleh BMT Surya Mandiri dengan menilai beberapa aspek prinsip 

capacity seperti melihat kemampuannya mencari laba sudah dilakukan, 

dengan wawancara nasabah dan juga menganalisa penghasilan nasabah 

dikurangi dengan biaya-biaya hidup. Apakah mempunyai sisa atau tidak dan 

mampu membayar cicilan pinjaman. 
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Melihat tujuan pembiayaan yang diminta juga sudah dilakukan oleh 

BMT Surya Mandiri dengan melakukan wawancara nasabah dan melakukan 

surve mendatangi keluarga dekat seperti orang tua, suami/istri dan saudara-

saudaranya menanyakan tujuan pembiayaan yang diminta serta memastikan 

sesuai dengan tujuan awal atau tidak.  

Melihat Angka-angka hasil produksi, hasil penjualan dan pembelian 

juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan  melakukan 

wawancara kepada nasabah.  Dan melihat data-data penjualan dan pembelian 

yang dilakukan nasabah. 

Melihat perhitungan rugi-laba usaha nasabah saat ini dan proyeksinya 

juga sudah dilakukan dengan melakukan wawancara menanyakan 

pemasukan/penghasilan dikurangi biaya-biaya hidup kelurganya. Dan 

melakukan surve untuk mengetahui kenyataan dilapangan. 

Melihat managerial capacity yaitu kemampuan mengelola perusahaan 

dengan baik sehingga berkembang juga sudah dilakukan oleh BMT Surya 

Mandiri.  Dengan melihat data nasabah dan latar belakang nasabah berasal 

dari pendidikan apa serta lulusan apa. 

penilaian untuk melihat apakah nasabah mampu melunasi kreditnya 

pada waktu yang ditentukan juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri 

dengan menganalisa jumlah pemasukan/penghasilan nasabah dikurangi biaya-

biaya hidup keluarga yang dikeluarkan, apakah masih sisa dan kalau sisa 

apakah cukup untuk memenuhi kewajibannya. Kalau cukup pembiayaan dapat 

dilanjutkan. 
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 Dari uraian diatas, jadi dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip 

capacity di BMT Surya Mandiri Ponorogo sudah dilaksanakan yaitu dengan 

melakukan berbagai wawancara nasabah dan menganalisa jumlah 

pemasukan/penghasilan dikurangi tagihan-tagihan, biaya-biaya hidup keluarga 

nasabah apakah ada sisa atau tidak dan cukup mampu membayar 

pinjamannya. 

 

C. Analisa Terhadap Penerapan Prinsip Capital Dalam Pemberian 

Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo. 

 Berdasarkan data yang peneliti peroleh prinsip capital di BMT Surya 

Mandiri belum diterapkan, seperti menganalisis laporan keuangan yang 

disampaikan oleh nasabah minimal dua tahun terakhir  Karena nasabah yang 

mengajukan pembiayaan di BMT Surya Mandiri sebagian besar dari ekonomi 

menengah ke bawah dan tidak mempunyai laporan keuangan jadi cukup 

dengan menajemen sederhana.90  

 Melihat nilai dan sifat kekayaan peminjam, apakah mempunyai 

stabilitas dan likuiditas yang tinggi sudah dilakukan dengan melakukan surve 

mendatangi keluarga nasabah, melihat nasabah dari latar belakang keluarga 

yang bagaimana apakah ia cukup kaya dan mempunyai stabilitas serta 

likuiditas yang tinggi. 
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 Melihat kemampuan nasabah menyediakan dana sebelum usaha juga 

sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan melakukan surve 

dilapangan melihat sejauh mana usaha yang dilakukan nasabah. Karena BMT 

hanya memberikan tambahan modal dan tidak membiayai seratus persen, 

hanya  membiayai setengah dari nilai jaminan (50% dari jaminan). 

 Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip 

capital di BMT Surya Mandiri belum sepenuhnya dilakukan karena sebagian 

besar nasabah berasal dari ekonomi menengah kebawah yang tidak 

mempunyai laporan keuangan. Sehingga untuk menilai capital hanya dengan 

manajemen sederhana. 

 

D. Analisa Terhadap Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pemberian 

Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo.  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh prinsip collateral/jaminan 

sudah dilakukan dengan menilai beberapa aspek collateral sebagai berikut: 

melihat jaminan apakah sudah melebihi jumlah pembiayaan/kredit yang 

diberikan sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri, dengan melihat identitas 

fisik kendaraan, berapa harga taksiran dari jaminan tersebut setelah dikurangi 

nilai penysutan setelah itu membandingkan dengan jumlah pembiayaan yang 

diminta.  

Jaminan diteliti keabsahannya juga sudah dilakukan oleh BMT Surya 

Mandiri dengan melihat dokumen kepemilikan dan cek fisik kendaraan, 

apakah sudah dalam kepemilikan nasabah, apakah masih atas nama orang lain, 
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apakah tidak mempunyai surat-surat. Dengan melihat dokumen kepemilikan, 

keabsahan kendaraan bisa diketahui.  

Mengukur stabilitas daripada nilainya juga sudah dilakukan oleh BMT 

Surya Mandiri  dengan melihat keadaan jaminan apakah masih dalam keadaan 

bagus serta menaksir harga pasaran dari jaminan dan mengurangi nilai 

penyusutan dari jaminan tersebut. Karena barang semakin lama semakin turun 

harganya dan harus dikurangi nilai penyusutan. 

Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif 

singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya sudah dilakukan dengan membatasi 

jaminan hanya kendaraan diatas tahun 2000, dengan alasan kendaraan di atas 

tahun 2000 masih dalam keadaan bagus dan nilai penyusutannya sedikit, serta 

melihat harga pasar, dan melihat penyusutan nilai harga. 

Dari uraian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan 

prinsip collateral/jaminan di BMT Surya Mandiri Sudah diterapkan yaitu 

dengan melihat kondisi jaminan layak atau tidak, keabsahan jaminan milik 

sendiri atau masih dalam kepemilikan orang lain , melihat harga dari niai 

jaminan tersebut apakah masih diatas dari nilai pembiayaan yang diminta dan 

juga melakukan pengecekan secara langsung kendaraan. 

 

E. Analisa Terhadap Penerapan Prinsip Condition Of Economi Dalam 

Pemberian Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Mandiri Ponorogo.  

Dari data yang peneliti peroleh prinsip condition of economic di BMT 

Surya Mandiri sudah dilakukan dengan melihat berbagai aspek  tentang 
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kondisi/prospek seperti melihat keadaan usaha masa depannya dengan 

melakukan wawancara kepada nasabah menanyakan usaha yang mau 

dijalankan dan melakukan  surve dilapangan membandingkan apakah sesuai 

dengan data serta menilai usaha apa yang dilakukan. 

Melihat adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan 

usaha nasabah juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri sudah 

dilakukan dengan melakukan wawancara nasabah menanyakan apa usaha 

yang dijalankan, bagaimana produksi, distribui dan pemasaran usahanya serta 

melakukan surve lapangan melihat keadaan sekitar. 

Melihat usaha debitur atau objek pembiayaan apakah dapat bermanfaat 

bagi masyarakat atau malah dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat 

juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan wawancara nasabah 

dan melakukan surve melihat objek pembiayaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya, bagaimana tanggapan masyarakat dan sebagainya. 

Melihat usaha debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku di masyarakat juga sudah dilakukan oleh pihak BMT Surya Mandiri, 

dengan melakukan wawancara kepada nasabah menanyakan apa usahanya.dan 

bagaimana akibat hukumnya serta melakukan surve memastikan kebenaran  

usaha nasabah. Apakah usaha tidak bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dimasyarakat atau tidak. 

Melihat usaha debitur tersebut akan mendapat keuntungan yang 

memadahi atau kah tidak juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri 

dengan melakukan wawancara nasabah menanyakan berapa 
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pemasukan/penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya baik produksi maupun 

konsumsi, apakah masih mempunyai keuntungan yang memadahi untuk 

membayar cicilan pinjaman atau tidak. 

Melihat kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan 

datang sesuai sektor usaha masing-masing atau tidak, juga sudah dilakukan 

oleh BMT Surya Mandiri dengan melakukan surve melihat usahanya dan 

melihat ekonomi sekitar usaha nasabah, membandingkan keadaan sekarang 

dengan keadaan yang akan datang bagaimana prospeknya bagus atau tidak. 

Melihat Pemasaran, seperti perkiraan kebutuhan, daya beli, luas pasar, 

perubahan mode, bentuk persaingan dan sebagainya juga sudah dilakukan oleh 

pihak BMT Surya Mandiri dengan melakukan wawancara menanyakan 

bagaimana minat dan daya beli masyarakat terhadap produknya serta 

melakukan surve lapangan melihat keadaan sekitar untuk mengetahui 

persaingan dalam usaha tersebut. 

Melihat teknik produksi seperti perkembangan teknologi, tersedianya 

bahan baku, bahan pembantu dan sebagainya juga sudah dilakukan oleh BMT 

Surya Mandiri dengan melakukan wawancara nasabah menayakan bagaimana 

produksi usaha dilakukan serta ketersediaan bahan baku bagaimana dan 

sebagainya. 

Melihat aspek permodalan seperti adanya pasar uang dan modal, kredit 

penjualan, perubahan suku bunga dan sebagainya belum dilakukan oleh BMT 

Surya Mandiri karena sebagian besar nasabah berasal dari perekonomian 

mikro kecil dan menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan. 
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Melihat peraturan/ perundang-undangan yang berhubungan dengan 

usaha nasabah, juga sudah dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dengan 

melakukan surve melihat usaha nasabah, apakah menyalahi peraturan 

pemerintah atau tidak, dilarang oleh masyarakat sekitar atau tidak, dan 

sebagainya.  

  Dari uraian di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa penerapan prinsip 

kondisi/prospek di BMT Surya Mandiri Ponorogo sudah diterapkan yaitu 

dengan melihat prospek, kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang, 

teknik produksi, distribusi dan pemasaran serta melihat peraturan/undang-

undang yang berhubungan dengan usaha dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap subyek dari obyek 

penelitian, data yang telah diperoleh. Maka penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip karakter di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan 

dengan wawancara dan surve di lapangan. Dengan mendatangi tetangga 

nasabah, menanyakan bagaimana karakter nasabah dirumah baik atau 

buruk. Mendatangi lingkungan dan hubungan sosial kemasyarakatannya, 

menanyakan apa usaha nasabah, apa pekerjaan nasabah. 

2. 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. 

3. Penerapan prinsip capital/permodalan di BMT Surya Mandiri belum 

sepenuhnya dilakukan dengan alasan sebagian besar nasabah berasal dari 

ekonomi kecil dan menengah yang tidak mempunyai laporan keuangan.  

4. Penerapan prinsip jaminan di BMT Surya Mandiri sudah dilakukan 

dengan melihat apa jaminannya, bagaimana kondisinya, hak miliknya, dan 

berapa harga pasarannya. 

70 
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5. Penerapan kondisi/prospek usaha calon nasabah di BMT Surya mandiri 

sudah dilakukan dengan wawancara dan surve lapangan. Dengan melihat 

bagaimana kondisi dilapangan, pemasaran, prospek yang akan datang. 

 

B. Saran  

1. Dalam pemberian pembiayaan yang didasarkan pada karakter calon 

nasabah, pihak BMT lebih menekankan pada itikad baik calon nasabah 

untuk melunasi pembiayaannya 

2. Dari segi capacity/kemampuan calon nasabah, BMT Surya Mandiri jangan 

hanya mempertimbangkan layak tidaknya calon nasabah tetapi bagi yang 

belum berpengalaman juga haruslah diberikan bimbingan. 

3. Untuk usaha-usaha kecil yang tidak mempunyai laporan keuangan pihak 

BMT agar lebih mempermudah memberikan pembiayaan agar masyarakat 

kecil sedikit terbantu dari pembiayaan tersebut. 

4. Dari segi jaminan, bukan hanya BPKB saja yang diperbolehkan akan 

tetapi barang-barang yang lain yang bernilai juga diperbolehkan untuk 

jaminan. 

5. Untuk mencegah kebangkrutan hendaknya prinsip kehati-hatian ini 

diterapkan secara benar dan sungguh-sungguh serta istiqomah baik oleh 

manajemen BMT Surya Mandiri maupun oleh nasabah. 

 

 

 



78 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003. 

Al-Muslim, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah. Fiqh Keuangan Islam, terj. Umar 

Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004. 

Arifin, Zainul. memahami bank syariah. Jakarta: Alvabet, 2002. 

Arikuto, Suharsimi. prosedur penelitian satu pendekatan praktek. Jakarta: PT 

Rineka Cipta; 1998. 

 

Depag RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Surabaya: Mahkota, 1989. 

Hadi, Sutrisno. metodologi research, jilid 2. Yogyakarta:Andi Offset, 2004. 

Hani, T.Handoko. manajemen. Yogyakarta: BPPE, 2003. 

Harisson, Lissa. Metodologi Penelitian. Jakarta: Prenada Media Group, 2007. 

Kasmir. Manajemen perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. 

Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2003. 

Lewis, Mervyn dan Algaoud, Latifa. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan 

Prospek, terj. Burhan Wira Subrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004. 

Muchlis, Ruchaniyah. tinjauan fiqh terhadap undian berhadiah di BMT Surya 

Mandiri. Ponorogo: stainpress, 2011. 

Munawir. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty, 2012. 

Narbuko, Chalid dan Ahmadi, Abu. metodologi penelitian cet II. jakarta:bumi 

aksara,1999. 

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

Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

Permatamaja, Karnaen dan Antonio, Safe‟I. Apa dan Bagaimana Bank Islam. 

Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992. 

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia . 

Jakarta: Balai Pustaka, 2001. 



79 

 

Rahardja, Prathama. Uang dan Perbankan. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990. 

Rachmadi, Usman. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2001. 

 

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c. 

Rosyidi, Muharrom. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mudharabah Di BMT Surya 

Mandiri Ponorogo. SKRIPSI, STAIN, Ponorogo, 2013. 

Sunaryo. Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Surya Mandiri Ponorogo. 

Laporan Tugas Akhir, STAIN, Ponorogo, 2008. 

Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2002. 

Ulafa, Farida. Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Sistem Mudharabah di 

Baitul Mal Wat Takwil (BMT) Mlarak Ponorogo. Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2004. 

 

Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2003. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia./13/11/14. 

Http://www. Prinsip Mengenal Nasabah. Com/ kompas 2008/13/11/13 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

BIOGRAFI PENULIS 

Anis Amar Makruf, lahir pada 11 November 1990 dilahirkan di 

Madiun. Putra ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Rustin dan Ibu Siti 

Robingu. Akrab dengan nama panggilan Anis dirumah maupun di sekolah. 

 Pendidikan pertama yang ditempuh adalah di TK Ds Barek Pucanganom 

Kebonsari Madiun, setelah lulus langsung meneruskan sekolah ke Madrasah 

Ibtidaiyah Salafiyah (MIS) Barek Pucanganom Kebonsari Madiun. Selama 6 

tahun dan Lulus pada tahun 2003/2004. 

 Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya di Madarasah 

Tsanawiyah Doho Dolopo Madiun pada tahun 2003, selama 3 tahun dan lulus 

pada tahun angkatan 2006/2007. 

 Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Kembang Sawit pada tahun 2006 selama 3 tahun dan 

lulus pada tahun 2009/2010. 

 Kemudian setelah lulus dari MAN Kembang Sawit tidak langsung 

melanjutkan kuliah di perguruan tinggi,. Sebenarnya niat dan keinginan untuk 

melanjutkan pun sudah ada, karena dari keluarga yang pas-pasan sehingga 

sambil menikmati liburan saya pun berinisiatif mencari kerjaan buat tambahan 

untuk biaya sekolah ke perguruan tinggi. 



81 

 

 Pada tahun 2010/2011, berkat motivasi dari orang-orang terdekat saya 

baru bisa mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo dengan mengambil jurusan Syariah Program Studi Muamalah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 01/1-W/F-1/15-01/2015  

Nama Informan :   Muh Fuady (pimpinan BMT Surya Mandiri)   

Tanggal  :    15 Januari 2015 

Jam   :   08.00 WIB 

Disusun jam  :   19.00 WIB 

Tempat Wawancara :   BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara :   Perkembangan BMT Surya Mandiri 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana perkembangan BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan Perkembangan BMT Surya Mandiri dari tahun ke tahun 

mengalami perkembangan cukup pesat buktinya dari tahun 

2006, asetnya mencapai Rp 2.474.450.130,00 dengan 

keuntungan Rp 36.964.112,00. Pada tahun 2011, jumlah 

keuntungan mencapai Rp 53.381.750,00. Dan pada tahun 2012 

jumlah keuntungan meningkat yaitu sebesar Rp 53.416.292,00. 

Sampai sekarang BMT Surya Mandiri masih terus beroprasi 

melayani para nasabahnya dan telah mengalami peningkatan 

aset yang cukup besar di tiap tahunnya. 

refleksi BMT Surya Mandiri mengalami perkembangan cukup pesat 

dari tahun ke tahun. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode :    02/2W/F-1/15-01/2015  

Nama Informan :  Muh Fuady (pimpinan BMT Surya Mandiri)   

Tanggal : 15 Januari 2015 

Jam :  08.00 WIB 

Disusun jam  :        19.00 WIB 

Tempat Wawancara :         BMT Surya Mandiri  

Topik Wawancara :         Lokasi BMT Surya Mandiri  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Dimana saja letak dari kantor BMT Surya Mandiri? 

Informan Lokasi BMT Surya Mandiri itu ada 3 tempat, yaitu: pertama 

berada di Siwalan, kedua berada di daerah Gandu, yang ketiga 

berada di Jetis. 

refleksi Letak kantor BMT Surya Mandiri ada 3 lokasi. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 03/3W/F-2/08-09/2014 

Nama Informan :    Rahayu Dewi (accounting BMT Surya Mandiri)  

Tanggal : 08 September 2014 

Jam :  08.00 WIB 

Disusun jam  :        19.00 WIB 

Tempat Wawancara :         BMT Surya Mandiri  

Topik Wawancara : Pembiayaan Bai‟ bi Tsaman „Ajil 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana sistem Pembiayaan Bai‟ bi Tsaman „Ajil 

Informan Dalam prakteknya BMT Surya Mandiri bertindak sebagai 

penjual tetapi tidak dilakukan secara langsung. BMT Surya 

Mandiri hanya menyediakan dana untuk pembelian barang 

yang diinginkan nasabah itu sendiri. Kemudian nasabah 

tersebut membeli barang yang diinginkan. setelah itu, nasabah 

membayar kepada BMT Surya Mandiri dengan cara angsuran. 

refleksi Pembiayaan Bai‟ bi Tsaman „Ajil nasabah membeli barang 

yang diinginkan. setelah itu, nasabah membayar kepada BMT 

Surya Mandiri dengan cara angsuran. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode :  04/4W/F-3/08-09/2014 

Nama Informan :   Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri)   

Tanggal : 08 September 2014 

Jam :  08.00 WIB 

Disusun jam  :        19.00 WIB 

Tempat Wawancara :         BMT Surya Mandiri  

Topik Wawancara :         Tujuan dari survei pembiayaan 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Apa tujuan dari survei nasabah? 

Informan 1. Untuk mengetahui data nasabah terkait dengan keluarganya 

2. Untuk mengetahui tempat tinggalnya 

3. Untuk mengetahui profesi atau pekerjaan dari nasabah 

refleksi Tujuan dari survei nasabah agar mengetahui identitas nasabah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 05/5W/F-3/08-09/2014   

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya Mandiri) 

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam  : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara : BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : Pengawasan pembiayaan 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Apakah ada pengawasan terhadap nasabah-nasabah yang sudah 

diberi pembiayaan? 

Informan Setelah dana pembiayaan dicairkan, maka dari pihak BMT 

Surya Mandiri mengadakan pengawasan dan pantauan secara 

terus menerus terhadap nasabah. Apabila ada yang mengalami 

masalah kesulitan dalam pembayaran pihak BMT ikut 

memberikan bimbingan terhadap nasabahnya, sampai bisa 

menunaikan kewajibannya. 

refleksi Pengawasan dan pantauan tetap dilakukan bagi nasabah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 06/6W/F-3/08-09/2014   

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya Mandiri  

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : Nisbah bagi hasil 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana tentang nisbah bagi hasil di BMT Surya Mandiri 

Ponorogo? 

Informan Di BMT Surya Mandiri, nisbah bagi hasil dalam pembiayaan 

mudharabah ditentukan oleh pihak BMT Surya Mandiri dan 

nasabah tinggal menyetujui atau tidak kesepakatan nisbah bagi 

hasil tersebut. Nisbah bagi hasil di BMT Surya Mandiri sebesar 

2,3% dari pinjaman pokok. 

refleksi Nisbah bagi hasil ditentukan pihak BMT, nasabah tinggal 

menyetujuinya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 07/7W/F-2/08-09/2014  

Nama Informan  :  Rahayu Dewi (accounting BMT Surya Mandiri)  

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 10.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : Nasabah 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Pembiayaan mudharabah diperuntukkkan untuk siapa saja? 

Informan Pembiayaan mudharabah di BMT Surya Mandiri ini di 

peruntukkan bagi nasabah yang menjadi anggota maupun calon 

anggota. Nasabah yang sudah menjadi anggota adalah nasabah 

yang mempunyai simpanan di BMT Surya Mandiri. Sedangkan 

nasabah yang menjadi calon anggota adalah nasabah yang baru 

di BMT Surya Mandiri.  

refleksi Pembiayaan mudharabah di peruntukkan bagi nasabah yang 

menjadi anggota maupun calon anggota. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 08/8W/F-3/08-09/2014   

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya Mandiri) 

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 10.00 WIB 

Disusun jam : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : kriteria usaha  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Jenis usaha yang bagaimana yang di biayai oleh BMT Surya 

Mandiri? 

Informan Jenis usaha yang dibiayai dalam pembiayaan mudharabah di 

BMT Surya Mandiri memang tidak disebutkan secara tertulis 

dalam surat atau lembar pembiayaan mudharabah tetapi usaha 

yang dibiayai adalah jenis usaha yang bisa mendatangkan 

keuntungan. BMT Surya Mandiri hanya memberikan 

pembiayaan mudharabah untuk usaha, setiap nasabah 

menggunakan pembiayaan mudharabah oleh BMT Surya 

Mandiri dianggap menggunakan dana tersebut untuk usaha 

yang akan menghasilkan keuntungan. 

refleksi Jenis usaha yang dibiayai adalah jenis usaha yang 

menghasilkan keuntungan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 09/9W/F-3/08-09/2014   

Nama Informan :  Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri) 

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 10.00 WIB 

Disusun jam : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : Usaha perdagangan  

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Untuk usaha perdagangan biasanya dananya untuk apa saja? 

Informan Untuk usaha perdagangan modal diperuntukkan untuk usaha 

pertokoan, usaha pedagang kaki lima, dan juga untuk modal 

pedagang di pasar dll. 

refleksi Modal digunakan untuk usaha pertokoan, kaki lima dan modal 

pedagang di pasar dll. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 10/10W/F-3/08-09/2014   

Nama Informan :  Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri) 

Tanggal  : 8 September 2014 

Jam   : 10.00 WIB 

Disusun jam : 19.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : Usaha peternakan 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Untuk usaha peternakan biasanya modalnya untuk apa saja? 

Informan Untuk usaha peternakan modal digunakan untuk pembelian 

bibit-bibit ternak, pakan ternak, serta untuk pembuatan kandang 

ternak dan lain sebagainya. 

refleksi Modal digunakan untuk pembelian bibit, pakan serta 

pembuatan kandang. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 11/11W/F-3/16-01/2015  

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri)   

Tanggal  : 16 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : character (karakter) 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip character (karakter) di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan Untuk mengetahui karakter nasabah BMT melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang di 

tanda tangani oleh pemohon, dilampiri foto copy KTP (suami 

dan istri jika sudah menikah), foto copy KK (kartu keluarga), 

foto copy surat jaminan/BPKB, dan foto copy STNK. Dari sini 

dapat diketahui identitas nasabah seperti alamat rumah, 

pekerjaannya apa, dari keluarga siapa dan sebagainya. Ini 

merupakan data awal nasabah 

b. Melihat kondisi dilapangan apakah menunjukkan bahwa 
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nasabah memang membutuhkan tambahan pembiayaan seperti 

yang dimintakan dalam spp 

c. Melihat apakah selama ini ia patuh membayar kewajibannya 

terhadap Negara dan masyarakat ditempat tinggal/usahanya. 

d. Disurvei mau atau  tidak, kalau mau berarti menunjukkan 

indikasi baik, kalau tidak mau disurvei berarti menunjukkan 

indikasi buruk. Apabila tidak mau disurvei pembiayaannya pun 

tidak dapat dikabulkan. 

e. Setelah mau disurvei manajer pembiayaan datang kerumah 

nasabah menanyakan kepada keluarga dekat, apakah pihak 

keluarga tahu atau tidak tentang pembiayaan yang akan 

diajukan tersebut. 

f. Selain dari pihak keluarga survei juga dilakukan dilingkungan 

calon nasabah seperti tetangganya, ketua RT/RWnya. Dari sini 

bisa digali kebenaran informasi tentang nasabah dan juga dari 

pihak keluarganya. 

g. Selain itu juga dilihat dari pembicaraan nasabah, indikasi baik 

pembicaraannya pun lancar, jelas, nyambung bila diajak 

ngomong dan juga pembicaraannya pun tidak “patah-patah” 

atau gugup 

refleksi Karakter calon nasabah dilihat dengan mendatangi keluarga, 

tetangga, dan hubungan sosialnya. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 12/12W/F-3/16-01/2015 

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri)   

Tanggal  : 16 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : capacity (kemampuan) 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip capacity (kemampuan) di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan Untuk melihat kemampuan calon nasabah BMT melihat kriteria 

sebagai berikut: 

h. Melihat apakah pendidikan nasabah mendukung usaha yang 

dijalankannya. 

i. Melihat nasabah apakah mempunyai pengalaman yang cukup 

di bidang usaha yang dijalankan dan sudah berapa lama. 

j. Melihat apakah dalam memimpin usaha, nasabah terlihat 

pandai  dalam mendistribusikan kewenangan, pekerjaaan dan 

tanggung jawab. 

k. Melihat tagihan rekening listriknya 
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l. Melihat berapa kebutuhan keluarganya, anak-anaknya 

m. Melihat pekerjaan nasabahnya 

n. Melihat penghasilannya 

Setelah itu dari penghasilan dikurangi biaya-biaya dari 

kebutuhan hidupnya, apakah ada sisa atau tidak dan apakah 

cukup mampu untuk memenuhi kewajiban membayar 

pinjamannya. 

Bagi yang tidak mempunyai  pekerjaan tetap atau 

“serabutan” maka yang menjadi pertimbangan adalah tanggung 

jawab nasabah.  Meski tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi 

ia tanggung jawab maka pembiayaannya pun bisa dicairkan. 

Untuk melihat tanggung jawab nasabah manajer pembiayaan 

kembali kepada karakter nasabah.  

 

refleksi Kemampuan calon nasabah dapat dilihat dari penghasilan 

dikurangi dengan biaya hidup nasabah. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 13/13W/F-1/15-01/2015 

Nama Informan : M. Fuady  (Pimpinan BMT Surya Mandiri)   

Tanggal  : 15 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: Rumah Bapak Fuady 

Topik Wawancara : capital (modal) 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip capital (modal) di BMT Surya 

Mandiri Ponorogo? 

Informan Untuk prinsip capital di BMT Surya Mandiri belum sepenuhnya 

dilaksanakan, melihat situasi dan kondisi nasabah kalau 

pembiayaan kecil hanya dengan menajemen sederhana tidak perlu 

menggunakan laporan keuangan. Karena disini nasabahnya 

berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. 

refleksi Prinsip capital dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 14/14W/F-3/16-01/2015 

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri)   

Tanggal  : 16 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : collateral (jaminan) 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip collateral (jaminan) di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan e. Pihak BMT hanya memberikan dana 50% dari nilai 

jaminannya dengan alasan BMT Surya Mandiri hanya 

memberikan tambahan modal bukan memberikan modal 

sepenuhnya. 

f. Hanya menerima jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor 

di atas tahun 2000. Dengan alasan motor di atas tahun 2000 

kondisi jaminan masih bagus nilai tukarnya cukup 

mudah/dapat segera di uangkan apabila terjadi masalah 

pembiayaan. 

g. Beliau dalam memberikan pembiayaan melihat apa motornya, 
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kondisinya bagaimana, dan harga pasarannya berapa. dengan 

melihat ini dapat ditaksir nilai dana yang akan diberikan. 

Contoh sepeda motor vixion dengan harga pasaran Rp 24 juta 

maka 50%nya Rp 12 juta, jadi pembiayaan yang dapat 

dicairkan maksimal hanya Rp 12 juta. 

h. Melihat atas nama siapa, apakah milik sendiri atau tidak,  

Dengan melihat ini dapat diketahui apakah jaminan tersebut 

mempunyai cacat hukum atau tidak.  

 

refleksi Jaminan menentukan besar kecilnya dana yang diberikan 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 15/15W/F-3/16-01/2015 

Nama Informan : Imron Asmuri (Manajer pembiayaan BMT Surya 

Mandiri)   

Tanggal  : 16 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : analisis condition of economi 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip condition of economi di BMT 

Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan Dalam prakteknya BMT Surya Mandiri  menganalisis terhadap 

kondisi/ prospek adalah sebagai berikut: 

Dari wawancara peneliti dengan manajer pembiayaan sebagai 

berikut: Dalam menilai condition/prospek  kemampuan BMT 

tidak sampai seperti itu  Cuma sebatas melihat usahanya apa, 

disurvei ternyata mau dan nyata usahanya.  prospek sepenuhnya 

diserahkan ke nasabah , BMT Cuma memberikan bantuan modal 

saja setelah itu Dipantau dari luar selagi mereka tidak “nunggak” 

pembiayaan tetap bisa dilanjutkan. Jadi disurve dulu jelas 

usahanya. 

refleksi BMT tidak menilai kondisi ekonomi nasabah, hanya sebatas 

memberikan modal. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 16/16W/F-1/15-01/2015  

Nama Informan : Muh Fuady (pimpinan BMT Surya Mandiri)   

Tanggal  : 15 Januari 2015 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : prinsip kehati-hatian 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Dari kelima prinsip kehati-hatian tersebut mana aspek yang 

paling penting di BMT Surya Mandiri Ponorogo? 

Informan Hal yang paling penting dalam menganalisis nasabah adalah 

karakter, apakah nasabah tersebut berkarakter baik atau buruk, hal 

tersebut bisa diketahui melalui pendekatan terhadap keluarga 

dekat, tetangga, dan juga sosial kemasyarakatannya. Nasabah 

yang berkarakter baik sangat menentukan terhadap kelancaran 

ansuran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut, dan 

sebaliknya nasabah yang berkarakter buruk sering kali sulit dalam 

membayar ansuran tiap bulannya bahkan banyak mengalami 

keterlambatan dan penunggakan 

refleksi Karakter calon nasabah yang baik sangat menentukan kualitas 

pembiayaan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 17/17W/F-4/17-01/2015  

Nama Informan : Iwan ridwani (manajer BMT Surya Mandiri)   

Tanggal  : 17 September 2014 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : proses pembiayaan. 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana proses dalam pemberian pembiayaan? 

Informan Dalam preses pembiayaan ada beberapa tahapan yaitu: 

1. Permohonan pembiayaan 

2. Analisis pembiayaan 

3. Persetujuan pembiayaan 

4. Perjanjian/akad pembiayaan 

5. Pencairan dana pembiayaan 

6. pengawasan 

refleksi Dalam preses pembiayaan ada beberapa tahapan yaitu: 

permohonan pembiayaan,Analisis pembiayaan, persetujuan 

pembiayaan, perjanjian/akad pembiayaan, pencairan dana 

pembiayaan, pengawasan. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Kode : 18/18W/F-4/17-01/2015  

Nama Informan : Iwan ridwani (manajer BMT Surya Mandiri)   

Tanggal  : 17 September 2014 

Jam   : 09.00 WIB 

Disusun jam : 20.00 WIB 

Tempat Wawancara: BMT Surya Mandiri 

Topik Wawancara : prinsip kehati-hatian 

Koding Materi Wawancara 

Peneliti Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian 

pembiayaan? 

Informan BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ada beberapa 

aspek yang sesuai dengan formulir laporan penilaian nasabah 

yaitu: 

1. Aspek karakter, bisa dilihat diantaranya dengan 

menyesuaikan identitasnya, mengetahui keluarganya dll. 

2. Aspek kemampuan, bisa dilihat dengan pengalaman 

usahanya. 

3. Aspek modal, bisa dilihat dengan pendapatannya berapa, 

pengeluarannya berapa dll. 

4. Aspek agunan, bisa dilihat dengan jenis agunannya apa, 

nilainya, identitas agunan dll. 

5. Aspek kondisi, bisa dilihat dengan melihat apa usahanya, 

bagaimana prospeknya, bagaimana pemasarannya dan 
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sebagainya. 

refleksi Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian BMT menerapkan 

beberapa aspek yaitu: karakter, kemampuan, modal, agunan, dan 

kondisi. 

 

 


