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ABSTRAK 

  

Aryadini, Devina Putri. 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan 

Mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Rifah Roihanah, M.KN.  

 

Kata Kunci: Pembiayaan Mud}ārabah, Mud}ārib, dan Fatwa DSN.  

Mud}ārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana 

pihak pertama (shahib al-māl) meyediakan modal, sedang pihak kedua (mud}ārib) 

bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak 

sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mud}ārabah (Qiradh) 

juga dijelaskan Mud}ārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Akan tetapi dalam praktiknya di BMT 

Pasuryan Ponorogo pembiayaan mud}ārabah bisa digunakan untuk kegiatan 

konsumtif. Adapun untuk pembagian nisbah sudah ditentukan sendiri oleh pihak 

BMT dengan prosentase untuk karyawan surya 1,5% dan untuk masyarakat umum 

1,6% dan masalah lain pada penyelesaian perselisihan pada pembiayaan mud}ārabah 

karena di BMT masih banyak perselisihan yang perlu adanya penanganan. 

Dari latar belakang di atas peneliti menggunakan rumusan masalah 1. 

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo?, 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian nisbah pada 

pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo?, dan 3. Bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan pembiayaan mud}ārabah di BMT 

Pasuryan Ponorogo?.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, 

lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1. Dalam Akad Mud}ārabah di BMT 

Pasuryan Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), 

karena akad mud}ārabah dalam pemberian modal digunakan untuk kebutuhan 

konsumtif/, 2. Pembagian nisbah pada pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), karena 

dalam pembagian nisbah ditentukan langsung oleh pihak BMT dan tidak berdasarkan 

kesepakatan bersama selain itu  cara pembagian nisbah yang digunakan BMT 

Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian nisbah 

mud}ārabah didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah, dan 3. Penyelesaian perselisihan pada pembiayaan mud}ārabah yang 

digunakan di BMT Pasuryan Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}ārabah (Qiradh), karena dalam penyelesaian perselisihan pembiayaan 

mud}ārabah menggunakan musyawarah kedua belah pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun 

sosial ditentukan oleh beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah 

lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, keberhasilan 

ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara 

kerja sama. Kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, 

namun tidak akan sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati 

antara satu dengan yang lainnya kecuali dengan menegakkan aturan. 

Dengan demikian hanya dengan aturan, seseorang atau sekelompok dapat 

mencapai keberhasilan.
1
 

Islam adalah agama yang rahmatal lil ‘alamin yang mengatur 

semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, 

Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan 

atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih 

tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan 

bermasyarakat tidak lepas dengan muamalah. Muamalah adalah hukum-

hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat 

mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian sengketa seperti 

                                  
1
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 3. 
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perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan yang 

berkaitan dengan kegiatan ekonomi. 
2
 

Konsep muamalah dalam Islam salah satunya adalah konsep 

perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya serta 

pembayaran dan peredaran uang yang pengeoperasiannya disesuaikan 

dengan prinsip syariah.  

Dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

merupakan revisi dari peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang 

sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Maka seiring 

dengan itu banyak pula lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah 

bermuncul dengan sistem bagi hasil, salah satunya adalah lembaga 

keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Baitul Māl wa 

Tanwil (BMT).  

Baitul Māl wa Tanwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang 

terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Māl dan Baitul Tanwil. Baitul Māl 

tersendiri lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran 

dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul 

Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. 

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT 

sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Didirikan 

lembaga ini dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang 

                                  
2
Ibid., 4.  
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tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip 

operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan. 
3
  

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem 

perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian 

penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya, akad harus dibuat oleh 

kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi 

sah atau tidak sah.
4
 Sehingga perlu diperhatikan akadnya, baik rukun 

maupun syarat-syaratnya.  

Penyaluran dana dengan mekanisme bagi hasil dalam BMT dapat 

dilakukan dengan kegiatan pembiayaan, antara lain berbentuk pembiayaan 

mud}ārabah (pembiayaan modal dengan menggunakan menkanisme bagi 

hasil).
5
 Mud}ārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahib al-māl) meyediakan modal, sedang pihak 

kedua (mud}ārib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi 

diantara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam 

kontrak. Dalam distribusi keuntungan pada sistem mud}ārabah dilakukan 

dengan nisbah bagi hasil secara proporsional. Namun jika terjadi sengketa 

mud}ārib dan āmil dalam pemilik modal maka penjelasan yang 

                                  
3
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritik Praktis 

(Bandung: Pustaka Setia, 2012), 317-318. 
4
Muhammad Ridwan, Manajemen Bitul Maal Wa tanwil ( Yogyakarta: UII Press, 2004), 

76. 
5
Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritik . . . . . , 331.  
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dipertimbangkan adalah dari mud}ārib, karena hukum asal mud}ārabah 

adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan.
6
 

Pembiayaan mud}ārabah disebut dengan trust financing atau trust 

investmen.  Dapat diartikan bahwa modal investasi disediakan oleh bank 

sebagai shahib al-māl seratus persen. Nasabah sebagai mud}ārib hanya 

menyediakan usaha dan managemen. Nisbah keuntungan dibagi sesuai 

kesepakatan. Sesuai dengan Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mud}ārabah yang berbunyi “Bagian keuntungan 

proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada 

waktu kontrak disepakati dan harus bentuk prosentasi (nisbah) dari 

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 

kesepakatan”. Pembiayaan  mud}ārabah menggunakan sistem bagi hasil 

yang digunakan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem 

bunga, dimana dengan sistem bunga dapat ditentukan di awal, yaitu 

dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau 

dipinjamkan. Sedangkan pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan 

akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha 

atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah. banyak 

presepsi masyarakat yang mengatakan bahwa bank syariah hanya terbatas 

pada sistem bagi hasil, sebenarnya tidak demikian, bank syariah 

mempunyai ruang gerak yang lebih luas lagi daripada sistem bagi hasil.
7
 

                                  
6
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dan Teori Praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 4-5.  
7
Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2011), 108.  
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BMT Pasuryan Ponorogo termasuk salah satu lembaga keuangan 

Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. Pembiayaan 

mud}ārabah merupakan salah satu pembiayan yang ditawarkan oleh BMT 

Pasuryan Ponorogo yang beralamat Jalan Bhayangkara Ponorogo Jawa 

Timur. Pembiayaan mud}ārabah pada prinsipnya pembiayaan dengan 

sistem bagi hasil sangat beresiko dan membutuhkan transparasi informasi 

serta kepercayaan tinggi antara pemilik modal dengan pengelola usaha. 

Sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap pembiayaan mud}ārabah 

ini, mengingat jumlah modal yang disediakan besar dan resiko. Namun 

dalam praktiknya, suatu perjanjian yang sudah disepekati antar kedua 

belah pihak terdapat masih dijumpai beberapa resiko tertentu yang 

mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam akad tersebut.  

Pembiayaan mud}ārabah yang dipakai di BMT Pasuryan Ponorogo 

dalam menetukan bagi hasilnya pihak BMT sudah menetukan di awal 

pembiayaan besarnya presentase pembagian nisbahnya tanpa mengetahui 

besar keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh calon mud}ārib 

sedangkan dalam teori cara menentukan pembagian nisbah adalah harus 

diketahui kedua belah pihak
8
. Dalam Fatwa DSN No:07/DSN-

MUI/IV/2000 dijelaskan “Bahwa dalam bagian keuntungan mud}ārabah 

proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada 

waktu kontrak dipekati dan harus dalam bentuk nisbah sesuai 

                                  
8
Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2019. 
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kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”.
9
 Dalam 

skripsi ini penulis juga membahas tentang akad mud}ārabah yang 

digunakan BMT Pasuryan. Karena pada dasarnya mud}ārabah 

diperuntukan untuk kegiatan produktif atau usaha yang mempunyai skill 

atau keterampilan. Namun, dalam praktiknya di BMT Pasuryan tidak 

melarang pembiayaan mud}ārabah juga digunakan dalam kegiatan  

konsumtif atau digunakan kepentingan pribadi mud}ārib. Selain membahas 

tentang akad dan pembagian nisbah, disini penulis juga ingin mengetahui 

tentang bagaimana penyelesaian perselisihan pembiayaan mud}ārabah 

karena pada dasarnya di BMT Pasuryan masih banyak mud}ārib yang 

mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembiayaan Mud}ārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad mud}ārabah di BMT 

Pasuryan Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian nisbah pada 

pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan 

pada pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo? 

 

                                  
9
Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai penulis yaitu: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad mud}ārabah di 

BMT Pasuryan Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian nisbah 

pada pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian 

perselisihan pada pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo. 

D. Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam 

hal pembiayaan mud}ārabah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk mengaplikasikan secara empiris di lapangan terkait teori-

teori yang pernah didapat dengan harapan bisa bermanfaat bagi 

pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam 

tentang pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo. 
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b. Bagi masyarakat 

Memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum 

Islam bagi masyarakat umum dalam melakukan proses 

pembiayaan mud}ārabah.  

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah 

yang akan diangkat, yakni: 

Pertama, Skripsi Lutfiana dengan judul ”Analisis Hukum Islam 

Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (studi kasus di KJKS Cemerlang 

Weleri)”. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah adalah 1) 

Bagaiamana pelaksanaan mud}ārabah di KJKS Cemerlang Weleri? 2) 

Apakah pelaksanaa pembiayaan mud}ārabah sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah?.  

Hasil penelitaian menyatakan bahwa 1) Mekanisme penentuan 

margin pembiayaan mud}ārabah di KJKS Cemerlang Weleri ditentukan 

atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara anggota dan 

KJKS dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya 

pembiayaan. Dalam hal ini penanganan anggota yang mengalami 

kegagalan dalam usaha dilakukan beberapa langkah dengan memperkecil 

jumlah angsuran dan memperpanjang waktu pengembalian. Adapun 
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penentuan margin pembiayaan mud}ārabah di KJKS Cemerlang Weleri 

kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori mud}ārabah dan Fatwa DSN 

Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah. 

 2) Menangani penanganan anggota yang sedang merugi dalam 

pembiayaan mud}ārabah yang dipraktikan di KJKS Cemerlang Weleri 

kurang sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 karena ada beberapa praktik pembiayaan masih seperti 

utang mud}ārabah yakni adanya keharusan pengembalian modal meskipun 

kerugian terjadi bukan karena kesengjaan anggota pembiayaan 

mud}ārabah. Mengenai bagi hasil usaha belum sepenuhnya menggunakan 

menggunakan sistem syariah tapi masih menggunakan revenue sharing.
10

 

Kedua, Inayatun Nisa dengan judul ”Analisis Pelaksanaan Akad 

Pembiayaan Mud}ārabah Pada Sektor Pertanian (studi kasus di KSPPS 

Cemerlang Weleri Kendal)”. Dalam penelitian ini yang dijadikan masalah 

adalah 1) Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan mud}ārabah pada 

produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Waleri Kendal?. 2) Apakah 

pelaksanaan akad pembiayaan mud}ārabah pada produk sektor pertanian di 

KSPPS Cemerlang Waleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam?.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan akad 

pembiayaan mud}ārabah pada sektor pertanian di KSPPS Cemerlang 

                                  
10

Lutfiana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudārabah (Studi Di KJKS Cemerlang Weleri)” Skripsi 

(Semarang: UIN Walisongo, 2016). 
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Waleri kendal belum sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-

MUI/IV/2000 karena da beberapa aspek syarat yang belum sesuai 

terpenuhi, meskipun jika dilihat dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. 

Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah syarat sebagai subjek 

akad dan kegiataan usaha yang dijalankan, sedangkan aspek syarat yang 

belum terpenuhi yaitu terkait dengan modal, keuntungan, dan akad. 

2) Pelaksanaan akad pembiayaan mud}ārabah pada sektor pertanian 

di KSPPS Cemerlang Waleri Kendal belum sesuai dengan Fatwa DSN 

Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 karena akad yang digunakan adalah 

mud}ārabah menurut penulis akad mud}ārabah  lebih sesuai dengan modal 

usaha perdagangan sedangkan untuk akad ini lebih cocok pada 

muzāraah.
11

 

Ketiga, Skripsi Nur Azizah dengan judul penelitian ”Analisis Fiqih 

Terhadap Aplikasi Mud}ārabah Muthlaqah untuk UMKM Pada Bank 

Syariah Mandiri Ponorogo”. Menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembiayaan mud}ārabah muthlaqah di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai 

dengan fiqh Islam, karena telah terpenuhnya rukun dan syarat sahnya akad  

mud}ārabah muthlaqah. Pembagian bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri 

belum sesuai dengan fiqh karena dalam pihak bank pembagian keuntungan 

dalam bentuk presentase bukan dalam bentuk nominal tertentu dalam 

menentukan nisbah bagi hasil yang ditentukan. Resiko kerugian yang ada 

                                  
11

Inayatun Nisa, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudārabah Pada Sektor 

Pertanian (studi kasus di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal)”, Skrispi (Semarang: UIN Walisongo, 

2016).  
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di pembiayaan mud}ārabah muthlaqah di Bank Syariah Mandiri belum 

sesuai dengan fiqh karena di bank Syariah Mandiri yang menanggung 

resiko kerugian kepada nasabah sedangkan dalam fiqh jika terjadi kerugian 

akan dibebankan oleh shahibul mal, kerugian dari dikurangkan dari 

keuntungan jika dapat keuntungan bisnis.
12

 

Dari beberapa telaah pustaka di atas membahas tentang bagaimana 

analisis fiqh terhadap mekanisme akad mud}ārabah . Pada penelitian ini 

sedikit ada kesamaan pada objek penelitian pada mud}ārabah tetapi pada 

penelitian ini memiliki perbedaan dimana ditinjau dari hukum Islam 

sehingga dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang akad 

mud}ārabah, pembagian nisbah dan penyelesaian perselisihan di BMT 

Pasuryan Ponorogo.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang di lakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah 

terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, 

penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
13

 Pada 

                                  
12

Nur Azizah, “Analisis Fiqih Terhadap Aplikasi Mudārabah Muthlaqah untuk UMKM 

Pada Bank Syariah Mandiri Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2015) 
13

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.  
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penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di BMT 

Pasuryan Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
14 Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai 

instrumen.
15

 Namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi 

dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada 

grand tour question, tahap focus and selection, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.
16

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti hadir langsung ke lokasi penelitian 

yaitu di BMT Pasuryan Ponorogo dengan melakukan observasi secara 

                                  
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 

6.  
15

Julia Brannen, Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif  (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002), 11. 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 307. 
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langsung dan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk 

mendapatkan data yang validitasnya dapat dipertanggugjawabkan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.
17

 Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah 

BMT Pasuryan Ponorogo dikarenakan BMT tersebut banyak nasabah 

yang melakukan pembiayaan dan mayoritas produk yang digunakan 

adalah mud}ārabah sehingga dengan banyaknya nasabah yang 

melakukan pembiayaan maka dari sebagian nasabah bisa mengalami 

pembiayaan macet. Dari sisi itulah peneliti mencoba menggali 

informasi mengenai proses penyelesaian pembiayaan macet dan 

tertarik menjadikan BMT Pasuryan menjadikan lokasi penelitian.  

4. Data dan Sumber data 

a. Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang digarap. Data yang berupa teks, 

dokumen, gambar, foto, artefak, atau objek-objek lainnya yang 

ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

                                  
17

Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 91.  



14 

 

 

 

1) Data tentang akad pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo. 

2) Data tentang pembagian nisbah pada pembiayaan mud}ārabah  di 

BMT Ponorogo. 

3) Data tentang penyelesaian perselisihan pada pembiayaan 

mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh 

berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitian
18

. Informan yang terkait dalam 

penelitian ini meliputi ketua BMT Pasuryan, manager BMT 

Pasuryan, account officer BMT Pasuryan, admin BMT Pasuryan 

dan nasabah/ mud}ārib BMT Pasuryan.  

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data-data yang berkorelasi 

dengan data primer antara lain yaitu dokumen-dokumen atau 

literatur yang diperoleh berdasarakan studi kepustakaan yang 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah 

                                  
18

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 209. 
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buku yang terkait dengan teori mud}ārabah dan Fatwa DSN 

No:07/DSN-MUI/IV/2000. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan 

interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi 

pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan di samping itu 

untuk melengkapi data juga diperlukan  dokumentasi. Teknik tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.
19

 Kegiatan observasi meliputi 

pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-

obyek yang di lihat dan hal-hal yang lain yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.
20

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalan suatu topik tertentu. Wawancara 

                                  
19

Cholid Narbuko,  Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2015), 70.  
20

Sarwono, Metode, 224. 
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digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam.
21

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksud disini dapat berupa foto dan 

juga dokumen-dokumen yang relevan dan bisa digunakan untuk 

membantu peneletian ini.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
22

 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 

antara data satu dengan data yang lainnya, sehinga diperoleh data 

yang saling berkorelasi dan relevan dengan fokus penelitian. 

b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh dari kerangka pemaparan yang sudah di rencanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut berdasarkan data yang akan menjadi 

                                  
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, 316. 
22

Ibid, 333. 



17 

 

 

 

fokus penelitian sehingga di peroleh data yang benar-benar relevan 

dengan fokus penelitian. 

c. Analiting, yaitu proses penarikan kesimpulan dari data-data yang 

diperoleh berdasarkan data yang sudah disusun secara sistematis 

selanjutnya di tafsirkan dengan menggunakan teori  dan dalil-dalil 

yang relevan, sehingga dapat di tarik kesimpulan terkait dengan 

fokus penelitian. 

Penelitian ini menggunakan analisis induktif yaitu dimulai 

dengan fakta empiris peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

mempelajari fenemena-fenomena dilapangan, menganalisis serta 

menarik kesimpulan dari data yang di dapat di lapangan. Penelitian ini 

dimulai dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data-

data terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT 

Pasuryan Ponorogo.   

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data 

terkait penyelesaian pembiayaan macet pada akad mudārabah 

sudah sesuai atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini 
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ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi 

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. 
23

 

b. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data 

yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan 

ketekunan pengamatan peniliti akan membaca berbagai refrensi 

baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi 

yang terkait dengan proses penyelesaian pada pembiayaan macet 

terhadap akad mudārabah. 

c. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. Maka sebenarnya, peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data dari berbagai sumber data.
24

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi 

ini, maka penulis membagi menjadi beebrapa bab dan masing-masing bab 

dibagi dalam beberapa sub bab, adapun susunan sistematikanya adalah 

sebagai berikut: 

                                  
23

Ibid., 325.  
24

Ibid, 327. 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan secara umum dan 

gambaran tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri 

Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penelitian.  

BAB II :TEORI MUD}ĀRABAH 

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

lapangan. Isi dari bab ini membahas konsep 

mud}ārabah, dan Fatwa DSN No:07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Mud}ārabah.  

BAB III :PEMBIAYAAN MUD}ĀRABAH DI BMT 

PASURYAN PONOROGO 

Bab ini menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di 

lapangan yang meliputi: profil BMT Pasuryan 

Ponorogo yang memuat tentang sejarah berdirinya, 

visi dan misi, struktur organisasi BMT Pasuryan, 

produk-produk pembiayaan di BMT Pasuryan, 

akad pembiayaan mud}ārabah, pembagian nisbah 

serta penyelesaian perselisihan pembiayaan 

mud}ārabah,.  
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BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBIAYAAN MUD}ĀRABAH DI BMT 

PASURYAN 

 Bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi 

analisis Hukum Islam terhadap akad mud}ārabah di 

BMT Pasuryan Ponorogo, analisis hukum Islam 

terhadap pembagian nisbah pada pembiayaan 

mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo dan 

tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian 

perselesihan pembiayaan mud}ārabah di BMT 

Pasuryan Ponorogo.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan 

skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang disertai dengan saran-

saran yang relevan dengan permasalahan.  
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BAB II 

TEORI MUD}ĀRABAH 

A. Mud}ārabah  

1. Pengertian Mud}ārabah 

Akad mud}ārabah menurut UU No 21 Tahun 2008 merupakan 

akad yang digunakan oleh Bank Syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya 

untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa 

deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, 

tetapi untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses 

membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Khusus BPRS, 

mud}ārabah dapat digunakan dapat juga digunakan sebagai landasan 

akad untuk menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk 

Investasi.
1
 

Menurut para fuqaha mendefinisikan mud}ārabah adalah sebagai 

akad yang dilakukan antara dua pihak yang saling menanggung. Salah 

satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan 

dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat 

yang telah disepakati.
2
 

                                  
1
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.  

2
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 135.  
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Menurut Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, 

mengartikan mud}ārabah adalah sebagai akad penyerahan modal oleh 

si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya 

menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyartan yang 

mereka buat.
3
 

Menurut Adiwarman A. Karim menjelaskan mud}ārabah adalah 

akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahib al-māl) meyediakan modal, sedang pihak kedua (mud}ārib) 

bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara 

kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 

Dalam distribusi keuntungan sistem mud}ārabah dilakukan dengan 

nisbah bagi hasil secara proporsional. Namun jika terjadi sengketa 

mud}ārib dan āmil dalam pemilik modal maka penjelasan yang 

dipertimbangkan adalah dari mud}ārib, karena hukum asal mud}ārabah 

adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan.
4
  

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan mud}ārabah, pengertian 

mud}ārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada 

pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif.
5
  

                                  
3
Wahbah Zuhaili, fiqh Islam Waadilatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 276.  

4
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), 205.  
5
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan 

Mud}ārabah. 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa 

mud}ārabah merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan 

antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai 

shahibul māl, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak 

kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan 

selanjutnya dibagi berdasarkan keuntungan yang sudah disepakati di 

antara keduanya. Akad mud}ārabah terdapat unsur syirkah atau 

kerjasama didalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama 

harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara 

harta dengan tenaga. Terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) 

dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani 

kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran, dan tenaga, kecuali 

apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak 

pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk 

menanggung kerugiannya.  

2. Landasan Hukum Mud}ārabah 

Landasan dasar penerapan sistem mud}ārabah berdasarkan 

hukum Islam (Al-Quran, Hadits, Ijma’ dan Qiyas) dan berdasarkan 

Undang-undang Perbankan yang berlaku di Indonesia.
6
 Sebagai 

berikut: 

                                  
6
Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia,  2011), 

190-191. 
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a. Landasan syariah pada pembiayaan mud}ārabah. Dalam Surat An-

Nisa ayat 58 Allah Swt. Berfirman: 

 َن ٱل َّاِس َأن َتحُۡ  َ  ِِۡلَا َوِإَذا َحَكمۡ أَهٓأَمَ  َ ِ  ِإَ   ۡ َأن تُ َؤدُّواْ ٱلُۡمرُُكمِۡإنَّ ٱللََّه يَأ
  ٥٨ا ٗا َبِصريۢ ِإنَّ ٱللََّه َكاَن  َِ يَ  ٓ   ِإنَّ ٱللََّه  ِِ مَّا يَِ ُ ُكم ِبهِ ۚلِ َۡعدُۡكُمواْ بِٱلۡ

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat”.
7
  

 

b.  Melakukan mud}ārabah adalah boleh. Dasar hukumnya ialah 

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra, 

bahwasanya Rasulullah SAW. Telah bersabda: 

َثالَ ٌث ِفْ ِهنَّ اْلبَ َر َكُه اْلبَ ْ ُي ِإَ  َاَجَل واْلُمَقاَرَضُة َو َحَلُط اْلبُ رَّلِْلبَ ْ ِ  َوالَ 
 لِْلبَ ْ يِ 

 

“Ada tiga perkara yang diberkati dalam jual beli yang 

ditangguhkan, member modal, dan mencampur gandum dengan 

jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.
8
 

 

c. Ijma’  

 Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama sepakat bahwa secara umum, 

akad atau transaksi mud}ārabah  diperbolehkan”. Ash-Shan’ani 

berkata, “Qirādh termasuk akad yang biasa terjadi di masa 

jahiliyyah yang kemudian diakui sah oleh Islam. Ia termasuk akad 

                                  
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’anulkarim. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2009), 65.  
8
Al-Hafidz Bin Hajar Al’Asqalani, Bulughul Maram Five in One (Jakarta: Noura Books 

Mizan Publika, 2005), 540.  
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yang amat dibutuhkan (untuk mempermudah kehidupan manusia) 

dan tidak ada alasan untuk melarangnya”.
9
 

d. Qiyas 

Mud}ārabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk 

mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula 

yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat 

mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau 

bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya 

mud}ārabah  ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua 

golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka 

memenuhi kebutuhan.
10

 

3. Rukun dan Syarat Mud}ārabah 

Akad mud}ārabah yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. 

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam mud}ārabah sebagai 

berikut:
11

 

a. Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha). Dalam akad 

mud}ārabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu 

faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Pihak pertama (pelaku) 

kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad mud}ārabah minimal harus 

ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal 

                                  
9
Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Dan Lembaga Keungan Syariah (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 2010), 171.  
10

Ibid., 172.  
11

Neneng Nurhasanah, Mudārabah Dalam Teori Dan Praktik (Bandung: PT REFIKA 

Aditama, 2015), 76.  
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(shahibul māl), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai 

pelaksana usaha (mud}ārib). tanpa dua pelaku ini maka akad 

mud}ārabah tidak ada.  

b. Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk menunjukkan 

kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka 

dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah 

kontrak/transaksi. 

c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal 

(shahibul māl) kepada pengelola (mud}ārib) untuk tujuan investasi 

dalam akad mud}ārabah. Modal disyaratkan harus diketahui 

jumlahnya, jenisnya, dan modal harus disetor tunai kepada 

mud}ārib.
12

 

d. Nisbah keuntungan adalah jumlah yang yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir mud}ārabah. 

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas dalam akad mud}ārabah, 

yang tidak ada dalam jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan 

yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermud}ārabah. 

e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola 

(mud}ārib) dalam kontrak mud}ārabah yang disediakan oleh pemilik 

modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan 

                                  
12

Ibid., 77.  
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manajemen kontrak mud}ārabah dan ketentuan-ketentuan yang 

telah diterapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.
13

 

4. Pembagian Mud}ārabah 

Mud}ārabah terbagi menjadi dua yang pertama mud}ārabah muthlaqah 

(investasi tidak terikat), dan mud}ārabah muqayyadat (investasi terikat) 

penjelasan sebagai berikut:
14

 

a. Mud}ārabah muthlaqah (investasi tidak terikat), 

Mud}ārabah yang jangkauan luas. Transaksi ini tidak dibatasi oleh 

spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis. Disini shahib al-

māl memberikan keleluasaan kepada mud}ārib untuk melakukan 

usaha sesuai dengan kehendaknya, tetapi sejalan dengan prinsip 

syariah dengan modal yang diberikan kepadanya. Pada usaha 

perbankan syariah, mud}ārabah bentuk ini diaplikasikan pada 

tabungan atau deposito. 

b. Mud}ārabah Muqayyadat ((investasi terikat) 

Mud}ārabah yang kebalikan dari jenis mud}ārabah muthlaqah. 

Dalam mud}ārabah jenis ini mud}ārib terikat oleh persyaratan yang 

dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, 

tenggang waktu melakukan usaha dan wilayah niaga. 

 

 

                                  
13

Ibid., 78.  
14

Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 

214-215. 
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5. Nisbah Keuntungan dalam Mud}ārabah 

a. Prosentase 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase 

antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal Rp 

tertentu. Nisbah keuntungan misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 

60:40 atau bahkan 99:1. Jadi, nisbah keuntungan ditentukan 

berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, 

tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar 

porsi setoran modal.
15

  

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi 

Ketentuan di atas merupakan konsenkuesi logis dari 

karakteristik akad mud}ārabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam 

kontrak investasi. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak 

mendapatkan bagian yang besar pula dan apabila laba bisnisnya kecil 

maka mendapat yang kecil juga. 

Tetapi bila bisnis dalam akad mud}ārabah ini mengalami 

kerugian, maka pembagian keuntungan itu bukan didasarkan atas 

nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah 

alasanya mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, 

bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu hanya 

diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya 

                                  
15

Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 108.  
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itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, 

bukan berdasarkan nisbah. 

c. Jaminan  

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan 

tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. Apabila mud}ārib 

melakukan kesalahan atau keteledoran atau kelalaian dalam 

pembayaran, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana yaitu, 

melakukan wanprestasi maka mud}ārib harus menangung 

kerugiannya. Namun untuk menghindari resiko dari pihak mud}ārib 

yang mengalami wanprestasi maka dari pemilik modal bisa meminta 

jaminan. Jaminan ini nantinya akan disita, tetapi apabila kesalahan 

bukan dari mud}ārib maka jaminan tidak perlu disita.
16

  

6. Berakhirnya Mud}ārabah 

Mud}ārabah berakhir apabila:
17

 

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mud}ārabah. 

Jika salah satu syarat mud}ārabah tidak terpenuhi, sedangkan modal 

sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka 

pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah 

karena tindaknnya atas ijin pemilik modal dan ia melakukan tugas 

berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu 

apapun kecuali atas kelalainya.  

                                  
16

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 206-209. 
17

Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah Dan Teori Praktik, 98. 
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b. Mud}ārib bertindak lalai dalam memelihara harta atau melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad 

c. Mud}ārib atau pemilik modal meninggal.  

d. Murtadnya shahib al-māl. 

e. Salah satu pihak gila (hilang ingatan). 

7.  Wanprestasi dalam Mud}ārabah 

Secara etimologi, wanprestasi adalah suatu hak kebendaan yang 

dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang tidak dapat 

memenuhi prestasi yang telah ditentukan oleh kontrak, sedangkan 

pihak lain telah ditentukan dalam kontrak dan pihak lain telah 

memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu.  

Wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. 

Wanprestasi tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan 

kewajiban sebagimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang 

telah dibuat oleh debitur dan kreditur. Dari akibat adanya wanprestasi 

ada beberapa hal sebagai berikut: perikatan tetap ada kreditur masih 

dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi apabila dia 

terlambat memenuhi prestasi. Selain itu debitur berhak meminta ganti 

rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Kemudian 

debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur. Dan beban resiko 

beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur 
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itu wanprestasi, kecuali ketika ada kesenjangan atau kesalahan besar 

dari pihak debitur.
18

 

8. Penyelesaian Perselisihan dalam Mud}ārabah 

Restrukuturisasi pembiayaan atau penyelesaian pembiayaan 

bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun 

penyelesaian/restrukuturisasi pembiayaan dalam bentuk mudārabah 

dapat dilakukan dengan proses restrukuturisasi dengan cara
19

: 

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu restrukuturisasi yang 

dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 

pembayaran tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada koperasi syariah. 

b. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu restrukuturisasi yang 

dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan 

antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, 

jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya 

tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan 

kepada koperasi syariah. 

                                  
18

Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak 

Kerja Sama, dan Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 75. 
19

Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), 91. 
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c. Penataan kembali (Restructuring), yaitu restrukuturisasi yang 

dilakukan dengan penambahan dana kepada anggota agar kegiatan 

usaha anggota dapat kembali berjalan dengan baik.  

B. Prinsip Pembiayaan Mud}ārabah Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}ārabah (Qiradh). 

 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki 

wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan 

mud}ārabah. Penjelasan tentang pembiayaan mud}ārabah terdapat dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan mud}ārabah (Qiradh). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan mud}ārabah sebagai berikut:
20

 

1. Ketentuan Pembiayaan Akad Mud}ārabah 

a. Pembiayaan Mud}ārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul māl (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 

pengusaha (nasabah) berindak sebagai mud}ārib atau pengelola 

usaha. 

                                  
20

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Mud}ārabah. 
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c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian 

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 

(LKS dengan pengusaha). 

d. Mud}ārib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut 

serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 

dari mud}ārabah kecuali jika mud}ārib (nasabah) melakukan 

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mud}ārabah tidak ada jaminan, 

namun agar mud}ārib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 

meminta jaminan dari mud}ārib atau pihak ketiga. Jaminan ini 

hanya dapat dicairkan apabila mud}ārib terbukti melakukan 

pelanggaran terhadaphal-hal yang telah disepakati bersama akad.  

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 

fatwa DSN. 

i. Biaya operasional dibebankan kepada mud}ārib. 
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j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 

atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mud}ārib berhak 

mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
21

 

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mud}ārabah 

a. Penyedia dana (shahibul māl) dan pengelola (mud}ārib) harus cakap 

hukum. 

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 

tujuan kontrak (akad). 

2) Penerimaaan dari penawaraan dilakukan pada saat kontrak. 

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui koresprodensi, atau 

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mud}ārib untuk tujuan usaha dengan syarat 

sebagai berikut:  

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus 

dinilai pada waktu akad. 

                                  
21

Ibid., 4. 



35 
 

 
 

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 

kepada mud}ārib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 

dengan kesepakatan dalam akad. 

d. Keuntungan mud}ārabah adalah jumlah yang didapat sebagian 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 

dipenuhi:
22

 

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya satu pihak. 

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 

harus bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai 

kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mud}ārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mud}ārib), sebagai perimbangan 

(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mud}ārib, tanpa campur 

tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk 

melakukan pengawasan. 

                                  
22

Ibid., 4.  
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2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mud}ārabah, yaitu keuntungan. 

3) Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mud}ārabah, dan harus 

mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1) Mud}ārabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian 

di masa depan yang belum terjadi, 

3) Pada dasarnya, dalam mud}ārabah tidak ada ganti rugi, karena pada 

dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan 

yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika 

terjadi perselesihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
23

 

 

                                  
23

 Ibid., 5.  
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BAB III 

PEMBIAYAAN MUD}ĀRABAH DI BMT PASURYAN PONOROGO 

A. Gambaran Umum BMT Pasuryan Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya BMT Pasuryan Ponorogo  

BMT Pasuryan Ponorogo merupakan salah satu lembaga 

keuangan syariah yang berada di Ponorogo. Sejarah awal berdirinya 

BMT Pasuryan berawal dari berdirinya swalayan surya berdiri pada 

tahun 1996. Beberapa tahun kemudian para karyawan surya membuat 

perkumpulan atau paguyuban karyawan surya. Ketika itu para 

karyawan surya berinisiatif untuk mendirikan koperasi yang tujuan 

utamanya untuk membantu para karyawan surya meningkatkan 

kesejahteraan para karyawan surya. Dengan cara melakukan tabungan 

atau memberikan pinjaman usaha kepada para karyawan surya.
1
 

Koperasi BMT Pasuryan, berdiri atas prakarsa tokoh-tokoh 

Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo, melalui Majelis Ekonomi 

Muhammadiyah Ponorogo. Dalam kerangka piker para tokoh-tokoh 

tersebut dapat terwujud ditanda tangani nota kesepahaman oleh seluruh 

pimpinan Muhammadiyah di tingkat Kecamatan dan di Kabupaten, 

untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamnwil (BMT). BMT Pasuryan 

Ponorogo berdiri pada tanggal 01 Juni 2006. Modal 

                                  
1
Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2019.  
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yang digunakan dari paguyuban karyawan surya. Kemudian pada 

tahun 2006 sudah mendapatkan payung hukum  dengan No 

518/151/BH/405.48/2006.  

Dengan berdirinya koperasi BMT Pasuryan Ponorogo, para 

pendiri berharap bahwa koperasi syariah bisa memberikan jasa 

keuangan syariah kepada masyarakat umum dan kepada karyawan 

surya khususnya. Mereka berharap bahwa koperasi BMT Pasuryan 

Ponorogo dapat membantu banyak  terhadap perekonomian 

masyarakat yang berprinsip syariah. seiring berjalannya waktu dengan 

bertambah kembangnya koperasi yang didirikan oleh para 

perkumpulan karyawan surya yang berawal diperuntukkan untuk 

katyawan surya saja akan tetapi sekarang bertambah untuk masyarakat 

umum.
2
 

2. Visi dan Misi BMT Pasuryan Ponorogo 

Dalam operasionalnya BMT Pasuryan Ponorogo mempunyai 

visi dan misi, sehingga visi dan misi yang dimiliki tersebut terarah 

dalam perkembangan BMT.
3
 

a. Visi 

Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian 

 

 

 

                                  
2
Ibid.  

3
 Buku Pedoman BMT Pasuryan Ponorogo. 
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b. Misi  

1) Untuk menumbuh kembangkan etos kerja dan etos wirausaha 

yang tinggi di lingkungan Muhammadiyah khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

2) Untuk membantu pengadaan barang dagangan maupun bahan 

baku produksi bagi usahawan Muhammadiyah maupun 

masyarakat lainnya. 

3) Untuk membantu memperlancar sirkulasi keuangan diantara 

sesama warga Muhammadiyah maupun masyarakat pada 

umumnya.  

3. Struktur Organisasi BMT Pasuryan Ponorogo 

Struktur organisasi telah ditentukan untuk mencakupi seluruh 

aspek operasionalnya serta adanya pemisahan yang jelas antara tugas 

dan tanggung jawab setiap bagian. BMT Pasuryan Ponorogo telah 

melakukan penguatan dan penyesuaian budaya agar dapat mendorong 

terciptanya kondisi kerja ideal yang sesuai dengan tuntutan dan arah 

bisnis. Dalam pengurusan organisasi pada BMT Pasuryan Ponorogo 

dilakukan pergantian selama 5 tahun sekali. Dalam struktur organisasi 

dan kepengurusan BMT Pasuryan Ponorogo tahun periode 2016-2021 

sebagai berikut
4
: 

a. Penasehat : H. Imam Kurdi 

b. Pengawas : Aguk Suprawanto 

                                  
4
Ibid.   
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c. Ketua  : Novita Budiartie 

d. Wakil Ketua : Parno 

e. Bendahara I : Tria Wulandari 

f. Bendahara II : Boyanto 

g. Sekretaris : Muh. Zaenal Mustaqim 

Sedangkan untuk struktur pegawai kantor BMT Pasuryan 

Ponorogo yaitu: 

a. Manager : Erwin Kurnia Yunianto 

b. Admin  : Deasy Indah 

c. Lapangan : Didin Prasetyo 

4. Lokasi BMT Pasuryan Ponorogo 

Lokasi BMT Pasuryan Ponorogo dulu terletak di jalan Soekarno 

hatta 41 Ponorogo. Setelah adanya musyawarah para pengurus maka 

per tahun 2016 pindah lokasi di Jalan Bhayangkara No. 83 Telp. 

(0352) 712788, fax (0352) 462992 berada di depan Polres Ponorogo 

dan juga disamping swalayan surya
5
.  

5. Produk-produk BMT Pasuryan Ponorogo 

Dalam operasionalnya BMT Pasuryan Ponorogo mempunyai 

beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Produk dan 

jasa yang tersedia meliputi produk simpanan dan produk pembiayaan. 

Kedua produk tersebut dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat, 

                                  
5
Muh. Zaenal Mustaqim, Hasil Wawancara, Ponorogo. 22 Agustus 2019. 
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dari karyawan surya sendiri dan masyarakat umum. Adapun produk-

produk BMT Pasuryan Ponorogo meliputi sebagai berikut: 

a. Produk-produk simpanan BMT Pasuryan Ponorogo 

Simpanan atau penghimpunan dana merupakan suatu usaha 

yang dilakukan oleh pihak BMT Pasuryan yang dilakukan oleh 

BMT Pasuryan Ponorogo guna memperoleh sumber data.  

Adapun sumber dana yang dihimpun oleh BMT Pasuryan 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1) Tabungan Sukarela 

Tabungan sukarela merupakan  titipan nasabah yang harus 

dijaga dan dikembalikan kepada nasabah setiap saat apabila 

nasabah yang bersangkutan menghendaki untuk melakukan 

penarikan. Di BMT Pasuryan Ponorogo dalam pembuatan 

tabungan sukarela ini sangat mudah. Yaitu, nasabah hanya 

melakukan transaksi tabungan sukarela dengan setoran awal 

sebesar Rp 50.000- dan setoran selanjutnya minimal 10.000- 

dengan imbalan yang diberikan bonus sesuai pendapatan BMT. 

Sedangkan ketika nasabah dalam penarikan tabungan sukarela 

nasabah diberi kebebasan dalam penarikan. Jadi, sewaktu-waktu 

nasabah bisa mengambil uang tabungan yang dititipkan kepada 

BMT Pasuryan Ponorogo. Adapun dalam tabungan sukarela 
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juga meliputi: tabungan harian, tabungan bulanan, tabungan 

pendidikan, dan tabungan qurban
6
.  

2) Deposito 

Deposito adalah bentuk investasi masyarakat yang bersifat 

jangka panjang, tidak bisa diambil sewaktu waktu. Dalam 

penarikannya minimal setelah 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun dari 

setoran deposito. Setoran awal yang diberikan paling sedikit Rp 

1.000.000-.  

b. Pembiayaan  

Pembiayaan adalah  pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direnncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pada 

BMT ini terdapat produk pembiayaan sebagai fasilitas yang 

disediakan BMT Pasuryan Ponorogo kepada nasabah. adapun 

produk pembiayaan di BMT Pasuryan Ponorogo sebagai berikut:
7
 

1) Mud}ārabah (Bagi Hasil) 

Mud}ārabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama (shahib al-māl) meyediakan modal, 

sedang pihak kedua (mud}ārib) bertindak selaku pengelola dan 

keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak sesuai 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pembiayaan ini 

                                  
6
Erwin Kurnia, Hasil Wawancara. Ponorogo. 22 Agustus 2019.   

7
Tria Wulandari, Hasil Wawancara, Ponorogo. 22 Agustus 2019. 
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diperuntukan untuk modal para usaha dan tidak untuk konsumsi. 

Jadi, pembiayaan ini diperuntukkan untuk pedagang atau 

seseorang yang mempunyai keahlian dalam usaha yang 

kekurangan modal usahanya bisa meminjam dengan akad ini. 

Dalam bagi hasil pun dibagikan sesuai kesepakatan oleh kedua 

belah pihak.  

2) Murābahah (Jual Beli) 

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntugan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Jangka waktu pengembalian dibawah Rp 

1.000.000- maksimal 2 tahun sedangkan pengembalian diatas 

Rp 1.000.000 maksimal 3 tahun. Jadi, pihak BMT sebagai 

penjual menyediakan barang yang diinginkan nasabah yang 

akan dibeli. Misalkan, nasabah ingin membeli handphone. 

Setelah itu pihak BMT menentukan berapa harga jual 

sebenarnya dan ditambah marjin yang didapat dengan 

kesepakatan kedua belah pihak. 

B. Mekanisme Pembiayaan Mud}ārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo 

1. Sistem Akad Pembiayaan  Mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo 

Bentuk akad pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo adalah berupa lisan dan tertulis. Biasanya calon mud}ārib 

yang ingin melakukan pembiayaan langsung datang ke BMT dengan 

foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk 
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(KTP), calon mud}ārib harus mengisi surat permohonan pembiayaan 

dan Account Officer mendatangi tempat calon nasabah untuk disurvei 

langsung apakah mud}ārib ini layak atau tidak untuk diberi 

pembiayaan.
8
 

Account Officer(AO) dalam menganalisa nasabah apakah 

nasabah itu layak atau tidak adalah dengan menganalisa pembiayaan 

5C yaitu sebagai berikut: 

a. Character 

Penilian character disini meliputi: pengalaman kerja, pergaulan 

dalam masyarakat dan hubungan bisnis. 

b. Capacity 

Penilaian ini meliputi: kemampuan dalam menjalankan usahanya, 

kemampuan membayar kewajiban, jumlah pendapatan kemudian 

dianalisa maksimal pembiayaan yang diberikan. 

c. Capital 

Analisa ini diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

keyakinan calon nasabah terhadap usahanya, analisa modal 

meliputi: besar modal dan harta yang dimiliki termasuk benda 

bergerak atau tak bergerak. 

d. Collateral 

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan 

dimaksud harus mampu mengatasi resiko bisnis calon nasabah. 

                                  
8
 Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019.  
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e. Condition of economic 

Analisa terhadap kondisi usaha secara umum, kondisi khusus di 

sektor  tersebut dan kondisi ekonomi keluarga.  

Dokumen atau persyaratan dalam Prosedur Pembiayaan 

mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo. Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon  mud}ārib untuk pengajuan pembiayaan mudārabah 

adalah sebagai berikut:
9
  

a. Fotocopy KTP. 

b. Fotocopy STNK. 

c. Foto barang yang dijadikan jaminan. 

d. Mengisi formulir yang tersedia di BMT. 

e. Survey ke rumah calon nasabah yang melakukan pembiayaan. 

f. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. 

Proses pengajuan permohonan pembiayaan di BMT pasuryan 

Ponorogo adalah sebagai berikut:
10

 

a. Calon mud}ārib datang langsung ke BMT 

b. Kemudian petugas admin memberikan informasi kepada calon 

mud}ārib mengenai produk-produk yang tersedia di BMT. 

c. Admin bertugas mengurus semua proses permohonan-

permohonan yang telah dilengkapi syarat administasinya. 

                                  
9
 Deasy, Hasil Wawancara, Ponorogo. 3 September 2019. 

10
 Ibid.  
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d. Manager dan account officer bertugas mensurvey permohonan 

pengajuan pembiayan, mentaksir barang, jaminan, pencairan, dan 

realisasi.  

e. Setelah semua sudah sesuai dan selesai serta layak maka mud}ārib 

akan dipanggil untuk menandatangani kontrak kesepakatan. 

Sebagiamana yang disampaikan Ibu Novita Budiartie selaku 

ketua BMT Pasuryan Ponorogo. 

“Jadi sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu dari 

pihak BMT melakukan survey. Pertama, menganalisis 

karakter nasabah apakah karakter nasabah baik atau buruk. 

Kedua, survey tempat tinggalnya dan usaha yang dijalankan 

oleh nasabah lalu tanya tetangga tentang kesehariannya. 

Setelah memenuhi persyaratan maka bisa mengajukan 

pembiayaan”
11

.  

 

Dalam pembiayaan mudārabah pada BMT Pasuryan Ponorogo 

kontrak perjanjian dibuat secara tertulis yang ditunjuk pihak BMT 

sebagai pihak I dan nasabah pihak II untuk menandatangani kontrak. 

Akad antara calon mud}ārib atas nama Ibu Dina Decyana Kristina dan 

pihak BMT yang diwakili oleh manager yaitu, Bapak Erwin Kurnia.  

Terdapat 11 pasal yang tercantum dalam akad mudārabah 

dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diketahui oleh nasabah 

dengan penjelasaan sebagai berikut : Pertama, mencantumkan jumlah 

harga jual yang diberikan yang harus dibayarkan BMT Pasuryan 

kepada nasabah. Setelah itu rincian tersebut berupa harga jual, biaya 

admnistrasi, biaya survey, dan SWP (simpanan wajib pembiayaan). 

                                  
11

 Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 5 September 2019. 
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Kedua, mencantumkan kewajiban yang harus dibayarkan nasabah 

kepada BMT berupa harga beli dan margin yang didapatkan
12

. Ketiga, 

mencantumkan jangka waktu dan pembayaran. Nasabah harus 

membayar kembali seluruh kewajiban nasabah kepada BMT dalam 

jangka waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak terhitung 

mulai dari tanggal perjanjian. Keempat, mecantumkan denda 

keterlambatan. Dalam hal ini keterlambatan pembayaran oleh nasabah 

harus membayar denda sebesar 0,5% dari nilai angsuran pinjaman. 

Kelima, mencantumkan biaya pelaksana perjanjian antara nasabah dan 

pighak BMT meliputi: biaya administrasi dan biaya survey. Keenam, 

mencantumkan jaminan dalam pembiayaan. Untuk memberikan 

ketenangan kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak menyepakati 

jaminan berupa BPKB montor maupun BPKB mobil tergantung besar 

kecilnya pembiayaan yang dilakukan. Ketujuh, mencantumkan kuasa 

jaminan atau agunan. Apabila karena sesuatu , nasabah melakukan 

pengingkaran terhadap kewajiban yang telah disepakati bersama dan 

diberikan toleransi sampai 3 bulan, nasabah tidak membayar 

kewajibannya. Kedua belah pihak sepakat untuk menjual jaminan dan 

atau agunan serta menguasakan kepada pengurus BMT dan atau tyang 

mewakili untuk menjual jaminan atau agunan untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban nasabah. dan jika ada sisanya dikembalikan 

kepada nasabah. Kedelapan, mencantumkan tentang cidera janji. Pada 

                                  
12

Lampiran isi akad  mudārabah BMT Pasuryan Ponorogo. 
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pasal ini membahas tentang perjannian kedua nasabah tidak 

melaksanakan kewajiban membayar/pelunasan dan juga keterangan 

yang diserahkan nasabah kepada bank dalam perjanjian palsu, tidak 

sah atau tidak benar. Kesembilan, mencantumkan pernyataan nasabah. 

nasabah menyatakan dengan sebenar-benarnya dan menjaminkan 

kepada bank. Kesepuluh, mencantumkan penyelesaian perselisihan. 

Penyelesaian perselisihan apabila terdapat kesalahpahaman atau 

perbedaan pendapat antara nasabah dan BMT. Kesebelas,  

mecantumkan penutup, perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh 

kedua belah pihak nasabah dan pihak BMT Pasuryan Ponorogo diatas 

kertas yang bermaterai 6000
13

. 

Dalam isi akad dijelaskan pembiayaan mud}ārabah digunakan 

untuk kegiatan usaha/ produktif. Dimana dalam kegiatan usaha 

nasabah harus mempunyai skill dan keterampilan atau keahlian dalam 

menjalankan usahanya. tetapi BMT juga tidak melarang pembiayaan 

mud}ārabah digunakan untuk kegiatan konsumtif atau kepentingan 

pribadi si nasabah asalkan nasabah setuju dengan peraturan pihak 

BMT. Sebagaimana yang disampaikan oleh Manger BMT Pasuryan 

Ponorogo Bapak Erwin, 

“Biasanya dalam pembiayaan mud}ārabah ini untuk 

kegiatan usaha mbak tapi dari pihak BMT tidak melarang 

pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha juga”
14

 

 

                                  
13

 Ibid.  
14

 Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019 
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        Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu mud}ārib Ibu Dina 

, 

“Iya mbak, di BMT Pasuryan dalam pembiayaan 

mud}ārabah bisa digunakan untuk konsumtif juga. Karena 

saya juga mengambil pembiayaan mud}ārabah untuk 

kegiataan konsumtif”.
15

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mud}ārib Ibu 

Dina, menjelaskan dalam pembiayaan mud}ārabah yang digunakan di 

BMT Pasuryan Ponorogo selain untuk kegiatan usaha juga bisa 

digunakan untuk kegiatan konsumtif. Dari pihak BMT tidak melarang 

pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan apapun. Asalkan 

waktu angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakan di awal 

perjanjian.  

2. Sistem Pembagian Nisbah di BMT Pasuryan Ponorogo 

Nisbah adalah pembagian hasil dengan cara Islam untuk 

membagi keuntungan dengan rata dan sesuai. Syarat nisbah harus 

terpenuhi dalam kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah 

yang dihasilkan. Keuntungan harus dibagi secara proposional kepada 

kedua belah pihak dan nisbahnya harus dijelaskan pada waktu 

melakukan kontrak. Dalam BMT Pasuryan Ponorogo dalam 

pembagian nisbah sudah ditentukan dari pihak BMT yaitu ada dua 

bagian 1.5% untuk karyawan surya, sedangkan 1,6% untuk 

masyarakat umum yang mau melakukan pembiayaan di BMT 

                                  
15

 Dina Decyana Kristina, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 September 2019. 
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Pasuryan Ponorogo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BMT 

Pasuryan Ponorogo Ibu Novita Budiartie. 

“Di BMT Pasuryan Ponorogo ada dua versi untuk dalam 

pembagian nisbah yang dibebankan oleh mud}ārib yang 

menjadi karyawan surya prosentase 1,5% dan untuk 

mud}ārib yang masyarakat biasa prosentase 1,6%.
16

 

  

Ibu Dina selaku mud}ārib menyatakan: 

    

“Kalau pembagian nisbahnya dalam akad mudārabah sudah 

ditentukan sendiri dari pihak BMT. Jadi, saya tinggal bayar 

tiap bulannya”,
17

 

   

Jadi, sebagai contoh pembiayaan mud}ārabah ibu Dina dengan 

pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan sebesar Rp 

10.000.000,- x 1,6% prosentase nisbah dengan hasil Rp 160.000,- 

yang kemudian jangka waktu pengangsuran selama 12 bulan. Maka, 

Rp 160.000,- x 12 bulan dengan hasil 1.920.000,-. Maka hasil nisbah 

yang diperoleh oleh BMT Pasuryan Ponorogo adalah Rp 1.920.000 

dan nisbah tersebut sudah disepakati di depan tanpa melihat apakah 

nasabah nantinya mengalami keuntungan atau kerugian. 

Biaya nasabah yang harus diangsur selama 12 bulan sebesar Rp 

11.920.000,- dengan rincian harga jual sebesar Rp 10.000.000,- dan 

nisbah yang harus diberikan kepada pihak BMT sebesar 1.920.000,-. 

Jangka waktu angsuran selama 12 bulan.  

Jadi, kesimpulan di atas adalah pembagian nisbah mud}ārabah 

dalam BMT Pasuryan Ponorogo didapat dari prosentase besarnya 

                                  
16

 Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2019. 
17

 Dina Decyana Kristina, Hasil Wawancara, Ponorogo. 18 September 2019. 
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pembiayaan yang diberikan kepada anggota sebagiamana yang sudah 

dijelaskan di atas, bukan dari prosentase nisbah yang didapat dari 

usaha atau keuntungan  dalam mud}ārabah.
18

 

3. Sistem Penyelesaian Perselisihan di BMT Pasuryan Ponorogo 

Perselesihan dalam BMT Pasuryan Ponorogo terjadi karena 

adanya wanprestasi antara satu pihak maupun kedua pihak. Maksud 

dari perselisihan di BMT apabila seseorang mengalami pembiayaan 

bermasalah atau pembiayaan macet. Terjadinya pembiayaan macet, 

apabila salah satu pihak ingkar dalam perjanjian dan tidak sesuai 

dengan perjanjian di awal. Sehingga dengan adanya pembiayaan 

macet ini perlu adanya penanganan atau strategi dalam menyelesaikan 

pembiayaan macet. Dalam penanganan penyelesaian perselisihan 

pembiayaan mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo diutamakan 

dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu atau bisa dikatakan jalur 

non litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di 

luar proses peradilan, tujuannya untuk memberikan bantuan dan 

nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya 

sengketa, pertentangan, dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya 

masalah-masalah hukum yang timbul. Adapun penyelesaian yang 

dilakukan oleh BMT Pasuryan Ponorogo yaitu memberikan waktu 

jatuh tempo selama 3 bulan, surat peringatan 1, kunjungan dan 

penagihan serta surat peringatan 2 atau surat peringatan terakhir. 
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 Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2019. 
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Erwin selaku manager 

BMT Pasuryan Ponorogo. 

“Di BMT sendiri dalam penyelesaian pembiayaan 

mud}ārabah yang macet ada empat tahap: pertama, ditunggu 

sampai 3 bulan; kedua, diberi surat peringatan 1; ketiga, 

saya melakukan kunjungan dan penagihan kepada mud}arib 

yang melakukan pembiayaan macet; keempat, diberi surat 

peringatan 2 dan terakhir diberi surat peringatan terakhir”. 

Sebagai pihak BMT maka harus sebisa mungkin dekat 

dengan mud}aribnya, nasabah yang bermasalah tidak akan 

dilepaskan/dibiarkan oleh BMT karena pihak BMT secara 

langsung merugi”. Pihak BMT mendekati mud}arib dengan 

memberikan solusi-solusi mengenai masalah yang 

dialaminya contohnya memberikan keringan membayar 

angsuran sebisanya mud}arib.
19

  

 

Berikut beberapa strategi penangan yang dilakukan di BMT 

Pasuryan Ponorogo dalam menangani penyelesaian perselisihan 

pembiayaan mud}ārabah:
20

 

Pertama, upaya yang dilakukan BMT yaitu memberikan waktu 

setelah jatuh tempo selama 3 bulan. Tujuannya agar mud}arib yang 

mengalami pembiayaan macet tersebut mempunyai itikad baik untuk 

segera melunasi tunggakan angsuran yang sudah disepakati di awal 

akad. 

Kedua, dengan cara memberikan surat peringatan 1. Tujuan 

adanya surat peringatan 1 untuk memberitahukan kepada mud}arib atas 

prestasinya dalam melakukan angsuran. Langkah ini dilakukan oleh 
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 Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019.   
20

 Ibid.  
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BMT, apabila telah melewati jatuh tempo yang sudah disepakati di 

awal akad kesepakatan. 

Ketiga, kunjungan dan penagihan. Sebelum melakukan 

kunjungan pihak BMT telah memberikan surat peringatan 1. Hal ini 

dilakukan BMT supaya mud}arib mempunyai persiapan. Selanjutnya, 

penagihan dilakukan selama 1 kali tidak memenuhi kewajibannya dan 

memberikan keterangan dan dokumen yang tidak benar (palsu) 

ataupun tidak mengindahkan surat peringatan 1. Maka pihak BMT 

melakukan kunjungan dan penagihan secara langsung ke mud}arib dan 

mud}arib harus membayar dengan seketika dan sekaligus seluruh 

pembiayaan yang telah diberikan beserta kewajiban-kewajiban 

lainnya. Namun, dalam praktiknya tidak sesuai dengan yang 

ditargetkan BMT yaitu terkadang di lapangan ada beberapa alasan 

atau etikad tidak baik dari mud}arib misal sengaja bersembunyi, tidak 

dirumah, tidak diketahui keberadaanya, tidak dapat mengangsur, dan 

meminta keringan waktu lagi. Sebagaimana yang disampaikan Didin 

Prasetya selaku account officer BMT Pasuryan Ponorogo. 

“Pihak BMT dengan mud}arib  yang bermasalah tidak 

membiarkannya begitu saja, pihak BMT akan tetap 

melakukan penagihan secara intensif dengan 

menandatangani usaha mud}arib untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya yang dialami mud}arib. Membicarakan dengan 

baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran masalah 

pembiayannya
21

”.  

 

                                  
21
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Keempat, surat peringatan 2 dan surat peringatan terakhir. 

Diberikan surat peringatan 2 bertujuan agar mud}arib mempunyai 

etikad lebih baik agar segera melunasi angsuran yang ditunggakan. 

Surat peringatan teakhir atau surat peringatan 3. Maksudnya apabila 

dengan langkah memberi waktu setelah jangka tempo, surat 

peringatan 1, kunjungan dan penagihan, surat peringatan 2 tidak 

berhasil, maka BMT meminta pada mud}arib yang mengalami 

pembiayaan macet untuk datang langsung ke BMT Pasuryan. Yang 

nantinya akan dilakukan rapat anggota dengan menentukan hasil 

akhir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Erwin selaku 

manager BMT Pasuryan Ponorogo. 

“Jika mudharib tidak membayar angsurannnya, saat jatuh 

tempo BMT akan mengingatkan mud}arib dengan 

memberikan surat peringatan 1. Jika keterlambatan 

mencapai 1 bulan. Pihak BMT akan melakukan penagihan 

terus menerus dengan mengunjungi usaha nasabah, apabila 

dalam 30 hari ke depan mud}arib tidak mampu membayar 

maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan 2 

sampai surat peringatan 3. Tetapi, apabila mud}arib sudah 

mendapatkan surat peringatan 1 BMT intesitas kunjungan 

nya akan lebih rutin. Pihak BMT akan membicarakan 

secara kekeluargaan dengan cara musyawarah, memberikan 

solusi agar mud}arib mampu membayar angsurannya
22

”.  

 

Sebagaimana yang disampaikan ao/account officer Bapak Didin 

Prasetya. 

“Saat dilakukan penagihan pada mud}arib yang melakukan 

pembiayaan macet didatangi dirumahnya pasti tidak ada 

selalu sembunyi, juga dari pihak tetangga tidak 

memberitahukan dimana mud}arib pergi. Dan tidak 
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mempunyai etikad baik datang ke BMT untuk segera 

melunasi tunggakan angsuran
23

.  

 

Sebagaimana yang disampaikan salah satu mud}arib yang 

mengalami pembiayaan bermasalah Bapak Wijiono,  

“Kalau menurut saya belum sesuai dengan isi akad. Di akad 

tertulis memberikan jatuh tempo waktu 3 bulan akan tetapi 

belum ada 3 bulan sudah datang surat peringatan dari BMT. 

Untuk penagihananpun hanya dilakukan 1 kali saja itupun 

dilakukan sehari setelah surat peringatan diberikan kepada 

saya. Karena waktu itu saya hanya bisa membayar sebagian 

angsuran saja dari pihak BMT memberikan tenggang waktu 

kepada saya agar segera untuk melunasi angsuran dan 

beritikad baik langsung datang ke BMT dan melakukan 

musyawarah kepada pihak BMT guna mencari solusi untuk 

menyelesaikan pembiayaan macet.”
24

  

 

Adapun Ibu Dina salah satu mud}arib yang mengalami 

pembiayaan bermasalah  menyampaikan. 

“Iya mbak, dari pihak BMT memberikan waktu jatuh 

tempo selama 3 bulan tetapi belum ada 3 bulan saya sudah 

menerima surat peringatan untuk segera membayar 

angsuran. Tidak ada penagihan mbak namun surat 

peringatan datang lagi setelah 1 bulan kemudian. Dalam isi 

suratnya dari pihak BMT memberikan waktu selama 2 

minggu untuk segera melunasi tunggakan angsuran  

sehingga mau tidak mau saya harus datang langsung ke 

BMT dan melakukan musyawarah kepada pihak BMT guna 

mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan macet. 

Sebenarnya kalau langsung datang ke BMT langsung 

diberikan solusi untuk masalah ini”.
25

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mud}arib dalam proses 

penyelesaian pembiayaan macet di BMT Pasuryan Ponorogo  adalah 

pihak BMT memberikan waktu jatuh tempo selama 3 bulan. Tetapi 
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belum ada 3 bulan mud}arib  menerima surat peringatan untuk segera 

membayar angsuran. Selain itu dari pihak BMT tidak melakukan 

penagihan namun surat peringatan datang lagi setelah 1 bulan 

kemudian. Dalam isi suratnya dari pihak BMT memberikan waktu 

selama 2 minggu untuk segera melunasi tunggakan angsuran  

sehingga mau tidak mau mud}arib harus datang langsung ke BMT dan 

melakukan musyawarah kepada pihak BMT guna mencari solusi 

untuk menyelesaikan pembiayaan macet.  

Sebagiamana yang disampaikan bapak didin selaku AO BMT 

Pasuryan Ponorogo menyampaikan.  

 “Sebenarnya, dari kami pihak BMT menangani pembiayaan 

macet selalu memperhatikan sebab terjadinya pembiayaan 

macet tersebut. apakah akibat kelalaian atau kesengajaan 

yang dilakukan mud}arib atau memang mud}arib benar-benar 

mengalami kesusahan untuk pengembalian atas 

kewajibannya. adapun mud}arib meninggal dan ahli 

warisnya tidak mau membayar tunggakan si mud}arib 

sehingga mengalami pembiayaan macet. Dalam upaya 

penyelamatan pembiayaan macet tersebut BMT Pasuryan 

mempertimbangkan dan memperhatikan itikad baik dari 

para mud}arib.
26

 

 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Erwin di BMT Pasuryan 

Ponorogo dalam hal menangani pembiayaan macet selalu 

memperhatikan sebab terjadinya pembiayaan macet tersebut. apakah 

akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan mud}arib atau 

memang mud}arib benar-benar mengalami kesusahan untuk 

pengembalian atas kewajibannya. adapun mud}arib meninggal dan ahli 
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warisnya tidak mau membayar tunggakan si mud}arib sehingga 

mengalami pembiayaan macet. Dalam upaya penyelamatan 

pembiayaan macet tersebut BMT Pasuryan mempertimbangkan dan 

memperhatikan itikad baik dari para mud}arib. Sehingga upaya yang 

dilakukan oleh BMT membantu mud}arib agar tidak sia-sia. Namun, 

apabila upaya ini masih tidak berhasil maka jalan terakhir yang 

dilakukan BMT adalah melalui Pengadilan Agama Ponorogo. Namun 

sejauh ini permasalahan yang dihadapi belum sampai pada jalur 

hukum. Mengingat dengan cara seperti ini memerlukan waktu yang 

lama, biaya yang tidak sedikit dan apabila masih bisa diselesaikan 

dengan cara yang baik lainnya kenapa tidak dilakukan. 
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BAB IV 

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP  

PEMBIAYAAN MUD}ĀRABAH DI BMT PASURYAN PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menitikberatkan pada tinjauan 

hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh). Dengan objek 

pembiayaan mud}ārabah. Hal ini berdasarkan fakta yang menyebutkan 

hampir 85% nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Pasuryan 

Ponorogo menggunakan akad mud}ārabah.  

Akad mud}ārabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau 

investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan 

unsureterpenting dalam akad mud}ārabah, yaitu kepercayaan dalam 

pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad. 

Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen 

perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan oleh dana pemilik dana, 

kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada 

pengelola dana
1
.  

Pembiayaan di BMT Pasuryan Ponorogo paling banyak diminati 

oleh nasabah yaitu pembiayaan mud}ārabah. Praktiknya di lapangan  

bahwa pembiayaan mud}ārabah dalam isi perjanjian atau akad dituliskan 

                                  
1
Adiwarman A. Karim, Bank Islam , 205.  
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untuk kegiatan usaha. Dimana dalam kegiatan usaha nasabah harus 

mempunyai skill dan keterampilan atau keahlian dalam menjalankan 

usahanya. Namun dari pihak BMT tidak melarang nasabah/mud}ārib 

melakukan pembiayaan mud}ārabah untuk digunakan kegiatan konsumtif 

atau kepentingan pribadi si nasabah asalkan nasabah setuju dengan 

peraturan dan ketentuan dari pihak BMT.
2
 

Menurut wawancara dari Ibu Novita Budiartie mengatakan bahwa 

mengenai pembiayaan mud}ārabah tergantung oleh nasabah sendiri. 

Apakah modal tersebut digunakan untuk kepentingan usaha atau 

kepentingan diri sendiri. 

Adapun menurut wawancara Bapak Erwin bahwa pembiayaan 

mud}ārabah BMT tidak melarang nasabah/mud}ārib melakukan pembiayaan 

mud}ārabah untuk digunakan kegiatan konsumtif atau kepentingan pribadi 

si nasabah asalkan nasabah setuju dengan peraturan dan ketentuan dari 

pihak BMT.  

Berdasarkan keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

berdasarkan data yang dipraktikan di BMT Pasuryan Ponorogo tentang 

akad mud}ārabah tergantung nasabah menginginkan pembiayaan 

mud}ārabah tersebut digunakan untuk konsumtif atau produktif.  

Menurut hukum Islam Akad mud}ārabah merupakan suatu akad 

atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak 

pertama bertindak sebagai shahibul māl, yaitu sebagai pemberi modal 

                                  
2
 Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019.  
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usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. 

Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan keuntungan 

yang sudah disepakati di antara keduanya. Sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an surat Nisa ayat 58 yang berbunyi:  

 ُكُ  اْ َۡن ٱل َّاِس َأن َتحُۡ  َ  ِِۡلَا َوِإَذا َحَكمۡ أَهٓأَمَ  َ ِ  ِإَ   ۡ َأن تُ َؤدُّواْ ٱلُۡمرُُكمِۡإنَّ ٱللََّه يَأ
  ٥٨ا ٗا َبِصريۢ ِإنَّ ٱللََّه َكاَن  َِ يَ  ٓ   ِإنَّ ٱللََّه  ِِ  َّا يَِ ُ ُكم ِبهِ ۚلِ َۡعدۡ بِٱل

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. 

 

 Dalam melakukan akad mud}ārabah tentunya terdapat rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal 

yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mud}ārabah. Ia 

merupakan pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, 

maka akad mud}ārabah tidak bisa terjadi.  

Dalam hukum Islam, rukun mud}ārabah sebagaimana yang telah 

disebutkan terdapat 5 rukun, yaitu pelaku (pemilik modal dan pelaksana 

usaha, ijab qabul, pekerjaan, modal, dan keuntungan. Dalam setiap rukun-

rukun tersebut, tentunya ada syarat-syarat yang mengiringnya. Syarat 

mud}ārabah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di 

atas dapat dipenuhi. Adapaun salah satu syarat dalam mud}ārabah 

mengenai pekerjaan atau kegiatan usaha dijelaskan, bahwa dalam 

pengelolaan dana harus menjalankan usaha sesuai syariah, kegiatan usaha 
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adalah hak eksklusif tanpa campur tangan penyedia dana tetapi ia 

mempunyai hak untuk pengawasan dan kontribusi dana harus mempunyai 

keahlian, keterampilan, dan skill.
3
 

Menurut wawancara dengan bapak Erwin selaku Manager BMT 

Pasuryan Ponorogo dalam akad mud}ārabah sebagian nasabah yang 

melakukan pembiayaan tersebut digunakan nasabah untuk kegiatan 

konsumtif bukan untuk kegiatan usaha/produktif asalkan nasabah setuju 

dengan peraturan dan ketentuan dari pihak BMT. Dari pihak BMT pun 

tidak mempersalahkan kegiatan nasabah.
4
 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), dijelaskan 

ketentuan pada pembiayaan mud}ārabah adalah pembiayaan yang 

disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul māl (pemilik dana) 

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha 

(nasabah) berindak sebagai mud}ārib atau pengelola usaha. Dalam rukun 

dan syaratnya sama dengan hukum Islam.  

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), juga menjelaskan terkait 

kegiatan usaha apabila seseorang melakukan pembiayaan. Kegiatan usaha 

                                  
3
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, 206-209. 

4
Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019 



62 

 

 

oleh pengelola (mud}ārib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang 

disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 

Pertama, Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mud}ārib, tanpa 

campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 

pengawasan. 

Kedua, Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 

mud}ārabah, yaitu keuntungan. 

Ketiga, Pengelola tidak boleh menyalahi rukun syariah Islam dalam 

tindakannya yang berhubungan dengan mud}ārabah, dan harus mematuhi 

kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 

Menurut penulis akad mud}ārabah yang digunakan di BMT 

Pasuryan Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak sesuai 

dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), karena belum 

terpenuhnya salah satu rukun dan syarat mud}ārabah. Di salah satu rukun 

dan syarat dijelaskan pada pembiayan mud}ārabah harus jelas dalam 

pekerjaan atau kegiatan usaha perdagangan. Praktiknya, selain digunakan 

kegiatan usaha pihak BMT juga tidak melarang nasabah dalam 

pembiayaan mud}ārabah dalam kegiataannya digunakan untuk kepentingan 

pribadi atau konsumtif.  
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Nisbah Pada 

Pembiayaan Mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo 

Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar mud}ārabah dalam 

hukum Islam adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada 

prinsip nisbah dengan sistem seseorang memberikan modalnya kepada 

orang lain untuk melakukan bisnis dengan keduanya dan membagi 

keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akan 

dilaksanakan, dan bila terjadi keuntungan yang menanggung adalah 

shahibul māl.  

Dalam praktiknya pembagian nisbah yang digunakan pada BMT 

Pasuryan Ponorogo dalam pembagian nisbah sudah ditentukan di awal dari 

pihak BMT yaitu ada dua bagian 1.5% untuk karyawan surya, sedangkan 

1,6% untuk masyarakat umum yang mau melakukan pembiayaan di BMT 

Pasuryan Ponorogo. 

Misalnya, pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Pasuryan 

sebesar Rp 10.000.000,- x 1,6% prosentase nisbah dengan hasil Rp 

160.000,- yang kemudian jangka waktu pengangsuran selama 12 bulan. 

Maka, Rp 160.000,- x 12 bulan dengan hasil 1.920.000,-. Maka hasil 

nisbah yang diperoleh oleh BMT Pasuryan Ponorogo adalah Rp 1.920.000 

dan nisbah tersebut sudah disepakati di depan tanpa melihat apakah 

nasabah nantinya mengalami keuntungan atau kerugian.
5
 

                                  
5
Novita Budiartie, Hasil Wawancara, Ponorogo. 20 Agustus 2019. 
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Dalam  Fikih dalam pembagian harus berdasarkan prosentase. 

Misalnya adalah 50%:50%, 70%:30%, atau 60%:40% atau bahkan 

99%:1%. Pembagian nisbah tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase 

dari jumlah yang di investasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah 

dipotong berdasarkan modal. Dan selain itu pembagian nisbah untuk 

masing-masing pihak tidak di tentukan dalam jumlah nominal misalnya 

satu juta, dua juta, tiga juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan 

nominal shahibul māl telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha 

yang belum jelas untung dan ruginya, ini akan membawa pada perbuatan 

riba.
6
 

Adapun hasil penelitian di lapangan mengatakan bahwa tentang 

penentuan nisbah langsung ditentukan oleh pihak BMT, terbukti ketika ada 

nasabah yang melakukan pembiayaan, perhitungan nisbah langsung 

dihitung oleh pihak BMT yang kemudian terhitung dan tercantum dalam 

buku penyetoran disetiap bulannya.  

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), dijelaskan 

dalam keuntungan mud}ārabah adalah jumlah yang didapat sebagian 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
7
 a. 

Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya 

satu pihak, 2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

                                  
6
Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, 108. 

7
 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

mud}ārabah (qiradh).  
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diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus bentuk 

prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah 

harus berdasarkan kesepakatan, dan 3. Penyedia dana menanggung semua 

kerugian akibat dari mud}ārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

Menurut penulis pembagian nisbah pada pembiayaan mud}ārabah 

yang digunakan di BMT Pasuryan Ponorogo dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah 

(Qiradh), karena pada dasarnya dalam pembagian nisbah harus 

berdasarkan kesepakatan bersama namun dari pihak BMT ditentukan 

sepihak oleh BMT sendiri dan cara pembagian nisbah yang digunakan 

BMT Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana 

pembagian nisbah mud}ārabah didapat dari prosentase besarnya 

pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, bukan dari prosentase 

keuntungan dari usaha mud}ārabah.  

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan 

Pembiayaan Mudārabah Di BMT Pasuryan Ponorogo 

Menurut BMT Pasuryan Ponorogo Perselesihan dalam BMT 

Pasuryan Ponorogo terjadi karena adanya wanprestasi antara satu pihak 

maupun kedua pihak. Maksud dari perselisihan di BMT apabila seseorang 

mengalami pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Terjadinya 
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pembiayaan macet, apabila salah satu pihak ingkar dalam perjanjian dan 

tidak sesuai dengan perjanjian di awal atau suatu kondisi pembiayaan di 

mana ada penyimpangan utama dalam pembayaran kembali atas 

pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian. 

BMT Pasuryan Ponorogo dalam menangani pembiayaan 

mud}ārabah yang macet sebagai berikut:
8
  

Pertama, upaya yang dilakukan BMT yaitu memberikan waktu 

setelah jatuh tempo selama 3 bulan. Tujuannya agar mudharib yang 

mengalami pembiayaan macet tersebut mempunyai itikad baik untuk 

segera melunasi tunggakan angsuran yang sudah disepakati di awal akad. 

Kedua, dengan cara memberikan surat peringatan 1. Tujuan adanya 

surat peringatan 1 untuk memberitahukan kepada mudharib atas 

prestasinya dalam melakukan angsuran. Langkah ini dilakukan oleh BMT, 

apabila telah melewati jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad 

kesepakatan. 

Ketiga, kunjungan dan penagihan. Sebelum melakukan kunjungan 

pihak BMT telah memberikan surat peringatan 1. Hal ini dilakukan BMT 

supaya mudharib mempunyai persiapan. Selanjutnya, penagihan dilakukan 

selama 1 kali tidak memenuhi kewajibannya dan memberikan keterangan 

dan dokumen yang tidak benar (palsu) ataupun tidak mengindahkan surat 

peringatan 1. Maka pihak BMT melakukan kunjungan dan penagihan 

secara langsung ke mudharib dan mudharib harus membayar dengan 

                                  
8
 Erwin Kurnia, Hasil Wawancara, Ponorogo. 2 September 2019.  
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seketika dan sekaligus seluruh pembiayaan yang telah diberikan beserta 

kewajiban-kewajiban lainnya. Namun, dalam praktiknya tidak sesuai 

dengan yang ditargetkan BMT yaitu terkadang di lapangan ada beberapa 

alasan atau etikad tidak baik dari mudharib misal sengaja bersembunyi, 

tidak dirumah, tidak diketahui keberadaanya, tidak dapat mengangsur, dan 

meminta keringan waktu lagi. 

Keempat, surat peringatan 2 dan surat peringatan terakhir. 

Diberikan surat peringatan 2 bertujuan agar mudharib mempunyai etikad 

lebih baik agar segera melunasi angsuran yang ditunggakan. Surat 

peringatan terakhir atau surat peringatan 3. Maksudnya apabila dengan 

langkah memberi waktu setelah jangka tempo, surat peringatan 1, 

kunjungan dan penagihan, surat peringatan 2 tidak berhasil, maka BMT 

meminta pada mudharib yang mengalami pembiayaan macet untuk datang 

langsung ke BMT Pasuryan. Yang nantinya akan dilakukan rapat anggota 

dengan menentukan hasil akhir. 

Penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam pada dasarnya 

terjadi karena adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu hak 

kebendaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak 

yang tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan oleh kontrak, 

sedangkan pihak lain telah ditentukan dalam kontrak dan pihak lain telah 

memberikan peringatan atau somasi terhadapnya terlebih dahulu. Dalam 

penyelesaian perselisihan pada pembiayaan mud}ārabah menggunakan 

restrukuturisasi. Restrukuturisasi pembiayaan atau penyelesaian 



68 

 

 

pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka 

membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun 

penyelesaian/restrukuturisasi pembiayaan dalam bentuk mudārabah dapat 

dilakukan dengan proses restrukuturisasi dengan cara
9
: Pertama, 

Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu restrukuturisasi yang 

dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembayaran 

tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada 

koperasi syariah. Kedua, Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu 

restrukuturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat 

pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, 

jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa 

menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada koperasi 

syariah. Ketiga, Penataan kembali (Restructuring), yaitu restrukuturisasi 

yang dilakukan dengan penambahan dana kepada anggota agar kegiatan 

usaha anggota dapat kembali berjalan dengan baik 

Dalam praktiknya BMT Pasuryan Ponorogo dalam upaya 

penyelamatan pembiayaan macet dengan melakukan musyawarah kedua 

belah pihak untuk mempertimbangkan dan memperhatikan itikad baik dari 

para mudharib. Sehingga upaya yang dilakukan oleh BMT membantu 

mudharib tidak sia-sia. Namun, apabila upaya ini masih tidak berhasil 

maka jalan terakhir yang dilakukan BMT adalah melalui Pengadilan 

Agama Ponorogo. Namun sejauh ini permasalahan yang dihadapi belum 

                                  
9
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan, 91. 
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sampai pada jalur hukum. Mengingat dengan cara seperti ini memerlukan 

waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit dan apabila masih bisa 

diselesaikan dengan cara yang baik lainnya kenapa tidak dilakukan. 

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), dijelaskan Jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi 

perselesihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesainnya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah.
10

  

Menurut penulis penyelesaian perselisihan pada pembiayaan 

mud}ārabah yang digunakan di BMT Pasuryan Ponorogo dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), karena dalam penyelesaian perselisihan 

pembiayaan mud}ārabah menggunakan musyawarah kedua belah pihak 

terlebih dahulu. Tujuan adanya musyawarah untuk mempertimbangkan 

dan memperhatikan itikad baik dari para mudharib agar segera membayar 

tunggakan angsurannya.  

 

                                  
10

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}ārabah (Qiradh), 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dalam 

bab ini akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam dalam Akad Mud}ārabah di BMT Pasuryan 

Ponorogo dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak sesuai dengan 

hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), karena belum 

terpenuhnya salah satu rukun dan syarat mud}ārabah. Di salah satu 

rukun dan syarat dijelaskan pada pembiayan mud}ārabah harus jelas 

dalam pekerjaan atau kegiatan usaha perdagangan. Praktiknya, selain 

digunakan kegiatan usaha pihak BMT juga tidak melarang nasabah 

dalam pembiayaan mud}ārabah dalam kegiataannya digunakan untuk 

kepentingan pribadi atau konsumtif. 

2. Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian nisbah pada pembiayaan 

mud}ārabah di BMT Pasuryan Ponorogo dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mud}ārabah (Qiradh), karena pembagian nisbah pihak BMT 

menentukan secara sepihak dalam penentuan nisbah sudah 
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ditentukan di awal dan cara pembagian nisbah yang digunakan BMT 

Pasuryan Ponorogo menggunakan sistem bunga yang mana pembagian 

nisbah mud}ārabah didapat dari prosentase besarnya pembiayaan yang 

diberikan kepada nasabah, bukan dari prosentase keuntungan dari usaha 

mud}ārabah.  

3. Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian perselisihan pada 

pembiayaan mud}ārabah yang digunakan di BMT Pasuryan Ponorogo 

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sudah sesuai dengan hukum Islam 

dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan Mud}ārabah (Qiradh), karena dalam penyelesaian 

perselisihan pembiayaan mud}ārabah menggunakan musyawarah kedua 

belah pihak terlebih dahulu.. 

B. Saran  

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan pihak BMT perlu adanya pemantauan kepada anggota agar 

tetap terjaga dan memperhatikan langkah-langkah dalam mekanisme 

pembiayaan Mud}ārabah. 

2. Diharapkan lebih mengenal sistem syariah karena dengan sistem 

syariah ini, apabila diterapkan jauh lebih baik menguntungkan dan 

menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan riba.   
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