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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untukmengetahui pelaksanaan pelaksanaan 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu 

penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik Purposive ditemukan 

3 subjek yaitu analis pembiayaan, Credit Remidial and Legal, serta Tim akad dan 

teknik snowball untuk subjek penelitian yaitu mitra BMT. Teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaaan keabsahan 

data menggunakan chross check. Analisis data menggunakan teknik analisis 

induktif, dengan menggunakan tehnik analisis data melalaui tahapan reduksi data, 

unitisasi dan kategorisasi, display data, pengambilan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad pembiayaan pembiayaan 

musyarakah dibuat perjanjian baku, sehingga menyebabkan posisi tawar mitra 

cenderung tidak seimbang. Pada pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo yaitu; (1) praktiknya terdapat beberapa mitra mengangsur 

sesuai proyeksi bagi hasil. Selain itu juga terdapat mitra yang tidak dapat 

memenuhi proyeksi bagi hasil; (2) Eksekusi benda jaminan oleh BMT 

Beringharjo dilakukan, ketika mitra dalam jangka waktu tertentu tidak dapat 

mengangsur ke BMT Beringharjo Yogyakarta; (3) BMT Beringharjo Yogyakarta 

memberikan kelonggaran waktu kepada mitra; (4) BMT Beringharjo menuntut 

mitra membayar biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsuran. BMT 

Beringharjo mengeluarkan surat peringatan untuk memberitahu kepada mitra agar 

membayar pinjaman di BMT Beringharjo Yogyakarta; (5) Jika sampai terjadi 

perselisihan biasanya pihak BMT Beringharjo dan mitra bermusyawarah terlebih 

dahulu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan, 

pihak BMT Beringharjo dan mitra menyelesaikan melalui jalur hukum; (6) 

Pemantauan terhadap mitra hanya dilakukan yang statusnya diragukan dan macet. 

Sementara itu BMT Beringharjo kurang memantau mitra yang statusnya 

diperhatikan atau kurang lancar. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah antara lain (1) pembiayaan bermasalah; (2) pembiayaan yang 

digunakan untuk keperluan lain; (3) mitra yang memanipulasi data; dan (4) 

pengikat jaminan yang lemah. 

  

 

Kata kunci: Akad, pembiayaan musyarakah, perjanjian baku, benda jaminan 

 

 



I.  PENDAHULUAN 

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank merupakan 

lembaga keuangan yang menyediakan dana baik itu digunakan untuk investasi 

atau untuk konsumsi. Selain itu lembaga keuangan tersebut juga sebagai  tempat 

penyimpanan uang. Lembaga keuangan Bank di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan. Pada pasal 1 angka 2 UU 

Perbankan tersebut disebutkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak .  

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) meliputi lembaga pembiayaan 

(leasing, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kredit kecil), usaha 

perasuransian, dana pensiun, pasar modal, dan pegadaian. (Simorangkir, 2000: 

27). 

Pada praktiknya selain terdapat lembaga keuangan bank dan non bank 

dengan sistem yang konvensional, dikenal pula adanya lembaga keuangan bank 

dan non bank dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah tabel tentang perbedaan 

sistem konvensional dan prinsip syariah. 

Tabel 1. Perbedaan Sistem Konvensional dan Prinsip Syariah 

Sistem Konvensional Prinsip Syariah 

Sistem bunga Prinsip bagi hasil 

Penyediaan dana berdasarkan perjanjian 

pinjam meminjam disebut kredit. 

Penyediaan dana berdasarkan akad 

disebut pembiayaan. 

Hubungan hukum antara lembaga 

keuangan dengan nasabah disebut 

kredir dan debitur. 

Hubungan hukum antara lembaga 

keuangan dengan nasabah disebut 

kemitraan. 

(Sumber: Achsan, diunduh tanggal 23 Mei 2013) 



Lembaga keuangan dengan prinsip syariah mulai masuk dan berkembang 

di Indonesia, karena dipengaruhi oleh konferensi ekonomi Islam yang pertama 

pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam 

(Islamic Development Bank/IDB). Kelahiran IDB telah memberikan inspirasi 

yang sangat berharga bagi pendirian dan perkembangan bank-bank syariah di 

berbagai negara Islam, terutama negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam, salah satunya yaitu Indonesia.  

Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat, ini dibuktikan dengan 

semakin banyak BMT di berbagai daerah. Akan tetapi pada saat pertengahan 

1990-an belum ada peraturan khusus tentang koperasi syariah. perkembangan 

BMT yang cukup pesat, serta peran penting yang dijalankan BMT dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya sektor usaha mikro, kecil dan 

menengah, menyebabkan pemerintah menerbitkan regulasi tentang koperasi jasa 

keuangan syariah, yaitu dengan menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha 

Koperasi Jasa Keungan Syariah (KJKS). 

Prioritas BMT adalah menyalurkan dana untuk pengusaha mikro, kecil dan 

menengah. Penyaluran dana di BMT terdapat pembiayaan baik itu yang bersifat 

konsumtif dan produktif. Salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat produktif 

dan ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah adalah pembiayaan 

musyarokah. Pada pasal 1 angka 10 Kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 

disebutkan bahwa “pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan 

usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik 

modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan  usaha 

bersama dalam sebuah kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai 

kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proporsional sesuai 

dengan kontribusi” 



Salah satu BMT yang berkedudukan di Yogyakarta adalah BMT 

Beringharjo. BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang besar dan sudah 

memiliki cabang di berbagai daerah. BMT beringharjo Yogyakarta tersebut juga 

tidak terlepas dari permasalahan. Masalahnya yaitu terletak pada beberapa klausul 

dalam akad musyarokah. Klausul-klausul tersebut sudah dibuat terlebih dahulu 

oleh BMT Beringharjo Yogyakarta, sehingga posisi tawar mitra dimungkinkan 

tidak seimbang.  

Permasalahan tersebut terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban mitra 

untuk mengembalikan pinjaman modal usaha sehingga muncul pembiayaan 

bermasalah. Pada pelaksanaannya masih belum jelas penyelesaiannya, karena 

beberapa permasalahan setelah dimusyawarahkan masih belum menemui 

penyelesaian. Salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah yaitu 

mitra menyerahkan benda jaminan. Muncul permasalahan yaitu tanggung jawab 

mitra terhadap benda yang dikuasai oleh mitra, khususnya benda bergerak. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dikatakan ada permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di BMT Beringharjo Yogyakarta mengenai “Pelaksanaan 

Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 

pengumpulan dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. 

Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

dengan berlandaskan syariah. (Heri Sudarsono, 2004:100) 

B. Tinjauan Tentang Akad Pembiayaan Musyarakah 

1. Pengertian tentang akad 

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 

nomor (13) disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara 

bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat 

adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip 

syariah. 

2. Pengertian tentang pembiayaan musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha 

antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik 

modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan 

melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah 

pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi  

ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (Pasal 

1 Keputusan Menteri dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Nomor 10 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Koperas Jasa Keuangan Syariah). 

 

 



C. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku 

Kontrak baku adalah kontrak yang klausul-kaluslnya telah ditetapkan atau 

dirancang oleh salah satu pihak. Penggunaan kontrak dalam kontrak-

kontrak biasanaya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan kontrak 

yang sama terhadap pihak lain. Penggunaan kontrak baku dalam kontrak-

kontrak yang biasanya dilakukan oleh pihak yang banyak melakukan 

kontrak yang sama terhadap pihak lain, didasarkan pada Pasal 1338 (1) BW 

bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. (Ahmadi Miru, 2007:39). 

 

D. Tinjauan Tentang Waprestasi 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor 

dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah 

diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah 

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu 

tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke 

pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor 

wanprestasi atau tidak. (Salim HS, 2001: 180) 

E. Tinjauan Tentang Pengikat Jaminan 

1. Pengertian tentang fidusia 

Menurut Undang-Undang nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusia 

dalam pasal (1) ayat (1) mendefinisikan secara lugas bahwa fidusia 

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

2. Pengertian tentang hak tanggungan 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas 

tanah sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 Peraturan tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 



III. METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta,dilakukan di 3 (tiga) kantor cabang 

BMT Beringharjo Yogyakarta yang berada di Jalan Pabringan, Jalan 

Kauman, dan Jalan Malioboro. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Agustus 2013 sampai November tahun 2013. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal (1990:82) catatan 

deskriptif merupakan bagian yang paling panjang, porsi uraiannya 

perlu jauh lebih banyak dibandingkan dengan catatan reflektif. Ia 

berisi deskripsi yang rinci dan akurat tentang yang dilihat, dialami, 

dan didengar peneliti di lapangan. Biasanya penelitian deskriptif 

menggunakan kata kata yang jelas, lugas, spesifik, dan terurai 

semacam cerita dapat menjadi “dokumen”. 

Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2008:15) 

 

 

 

 

 



C. Subjek Penelitian 

 Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purpossive. Teknik purpossive adalah pemilihan subyek peneliti 

yang mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J. Moleong, 2005: 224). 

Teknik Purpossive (bukan secara acak) ini atas dasar apa yang kita ketahui 

tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada (Sanapiah 

Faisal, 1990: 56-57). 

Informan yang dipilih melalui purpossive adalah pihak-pihak yang 

menganalisis kelayakan benda jaminan dalam pembiayaan musyarakah 

diBMT BeringharjoYogyakarta. Selain itu juga terdapat kriteria yang 

ditetapkan oleh peneliti yaitu pihak yang berwenang menyelesaikan 

permasalahan pelaksanaan perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta; serta pihak yang menyusun akad pembiayaan 

musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Dengan mengacu pada kriteria tersebut direncanakan sebagai subjek 

penelitian adalah akan ditujukan dengan pihak BMT Beringharjo yaitu: 

1. Staf Analis Pembiayaan di kantor pusat Beringharjo 

Yogyakarta. 

2. Staf Credit Remidial and Legal di kantor pusat BMT 

Beringharjo  Yogyakarta. 

3. Tim akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

Penelitian ini selain menggunakan purposive, juga  menggunakan 

teknik snowball. Teknik snowball, variasi sampel informan memang 

diperlukan agar tidak terbatas pada sekelompok individu saja yang 

seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian 

menjadi bias. Terlepas dari itu semua, subjek dalam penelitian kualitatif 

(baik yang dipilih sebagai sampel informan awal atau informan 

berikutnya), harus benar-benar memiliki predikat sebagai key informan 



yang sarat dengan informasi yang diperlukan sesuai tujuan 

penelitian.(Burhan Bugin, 2003:55) 

Key informan dalam hal ini adalah accounting Officer di BMT 

Beringharjo Yogyakarta, karena accounting Officer yang mempunyai 

informasi tentang mitra-mitra BMT Beringharjo Yogyakarta. Teknik 

snowball tersebut digunakan untuk menentukan subjek yang berasal dari 

Mitra BMT yang melakukan akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 

menggunakan teknik : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2005: 

186). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yang berupa pedoman 

atau instrumen wawancara berbentuk pertanyaan yang akan diajukan 

kepada subyek penelitian. 

Kemudian pedoman wawwancara yang digunakan adalah 

bentuk semi structured. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-dept interview, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam hal 

ini peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2011: 318). 

Peneliti melakukan wawancara terstruktur alasannya sebagai 

teknik pengumplan data, peneliti telah mengetahui dengan pasti 



tentang informasi apa yang akan diperoleh, maka untuk dapat 

memperoleh data  langsung harus melalui serangkaian tanya jawab dan 

pewawancara telah menyiapkan pedoman wawancara berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang terkait dengan pelaksanaan 

pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah. Selain itu juga terkait 

hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta, dengan pihak-pihak yang terlibat dalam. 

wawancara ini dilakukan dengan mendatangi langsung subyek 

penelitian dan menanyakan langsung kepada mereka beberapa hal 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sanapiah Faisal (1990: 81), 

yang disebut dokumen adalah semua jenis rekaman atau catatan 

“sekunder”, foto-foto, kliping berita koran, hasil penelitian, agenda 

kegiatan. Selain klasifikasi tadi (record and documents) yang 

dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam Sanapiah Faisal, 1990: 

81), juga terdapat klasifikasi lain yang dikemukakan oleh Bogdan dan 

Biklen yaitu: pertama, Dokumen pribadi seperti buku harian, buku 

catatan harian; kedua,dokumen-dokumen resmi; ketiga, foto-foto, 

baik yang diproduksi sendiri oleh peneliti maupun yang diperoleh dari 

sumber-sumber di tempat peneliti (Sanapiah Faisal, 1990: 82). 

Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat data yang sudah 

diperoleh dari teknik pengumpulan data dengan wawancara. 

Dokumentasi yang dilakukan guna memperoleh data secara catatan 

berkaitan dengan pelaksanaanakad pembiayaan musyarakah yaitu akad 

pembiayaan musyarakah, berita acara pengganti jaminan, surat 

peringatan, reck up pembiayaan bermasalah tahun 2012. Pelaksanaan 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain 



itu juga terkait hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti untuk dapat mempertanggungjawabkan data secara ilmiah, 

perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, 

pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah 

balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, 

juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan 

penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005: 320). 

Manakala terjadi perbedaan informasi dari subjek penelitian maka, 

dalam teknik pemeriksaan datanya dapat menggunakan “Cross check”. 

Cross check adalah upaya yang digunakan dalam memeriksa keabsahan 

data untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. Dalam penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah 

sesuai dengan data yang ada, maka akan dilakukan “Cross check” antar 

hasil wawancara dan “Cross check” antara hasil wawancara dengan hasil 

dokumentasi mengenai pelaksanaanakad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. Selain itu juga mengenai hambatan dalam 

pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unti-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. (Sugiyono, 2008:89) 

 



Penelitian ini menggunakan analisisi data dengan pendekatan 

induktif, yaitu merupakan penarikan kesimpulan yang berangkat dari 

fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian fakta dan 

peristiwa ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis 

dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif (Sutrisno Hadi, 1997: 42) 

Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisis data 

sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

memilah-milah hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila 

memerlukan (Sugiyono, 2011: 336). 

Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan dalam wawancara 

dan dokumentasi merupakan data yang kompleks dan kasar, sehingga 

peneliti perlu untuk melakukan pengumpulan data pokok mengarah 

pada permasalahan penelitian tentang pelaksanaan pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakahdi BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu 

juga tentang hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

b.  Kategorisasi 

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap kesatuan ke 

dalam bagian-bagaian yang memiliki kesamaan. (Lexy. J. 288: 2009). 

Hasil penelitian yang telah dipilah-pilah sesuai kategori sehingga 

memberikan gambar yang jelas dari hasil penelitian tentang tentang 

pelaksanaan akad pembiayaan musyarokah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta.Selain itu juga tentang hambatan dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

 



c. Display Data 

Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan 

data yang diperoleh telah dikategorikan kemudian disajikan kedalam 

narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. Data dalam bentuk narasi 

dimaksudkan untuk mengiterpretasikan data secara sistematis untuk 

selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan (Burhan Bugin, 2003: 

70). 

Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi dipaparkan 

dalam bentuk narasi yang berupa informasi yang berkaitan dengan 

permaalahan tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. Hambatan dalam akad pembiayaan 

musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu 

laporan. Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah atau 

tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk 

menjaga keabsahannya. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir 

induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang 

umum untuk mengetahui jawabannya dari permasalahan dalam 

penelitian. Penarikan kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari 

permasalahan penelitian dan sesuai fakta di lapangan. 

 

 

 



IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi BMT Beringharjo Yogyakarta 

BMT Beringharjo Yogyakarta merupakan BMT yang telah memiliki 

berbagai cabang di Pulau Jawa yang tersebar di berbagai daerah dengan 

berpusat di Yogyakarta.  

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 

dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di 

Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala 

itu yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie Kantor pertama BMT 

Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo 

Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo 

memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-

12/V/1997. 

Visi BMT Beringharjo Yogyakarta yaitu SDM yang visioner, 

kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai 

syari’ah.Pertumbuhan & perkembangan usaha yang profitable. Penerapan 

Sistem Manajemen berbasis nilai (value base management) & proses 

bisnis yang accountable. Produk Syari’ah yang Inovatif. Selain itu misi 

BMT Beringharjo Yogyakarta adalah Terus menghidupkan Lembaga 

Keuangan Syari’ah yang Sehat, Berkeadilan dan Menentramkan; memberi 

kemanfaatan yang berkelanjutan kepada mitra usaha. Tujuan BMT 

Beringharjo yaitu tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong 

pertumbuhan perkembangan usaha; peningkatan Produktivitas Usaha yang 

Maksimal; peningkatan kesejahteraan karyawan. 



B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

1. Proses Lahirnya akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Pembuatan akad pembiayaan musyarakah di awali dengan penyusunan 

naskah akad pembiayaan musyarokah disusun oleh tim akad. Tim akad 

tersebut terdiri dari wakil direktur, Genderal manager, manager 

marketing dan pembiayaan serta koordinator cabang. 

Pada akad pembiayaan musyarakah muncul permasalahan yaitu 

diterapkannya perjanjian baku. Klausul-klausul dalam akad dibuat 

secara sepihak biasanya disebut kontrak baku, sehingga mitra hanya 

menyepakati akad yang telah dibuat BMT Beringharjo. Kantor cabang 

BMT Beringharjo Yogyakarta terdapat 3 cabang yaitu di jl. Ahmad 

Yani, jl. Pabringan dan Kauman, Yogyakarta. Kantor cabang BMT 

Beringharjo harus mempertahankan performanya dan hal itu menjadi 

tanggung jawab Manager cabang. Hal itulah yang membuat setiap 

kantor cabang BMT Beringharjo mempunyai target yang harus dicapai. 

Setiap kantor cabang di BMT Beringharjo Yogyakarta harus memenuhi 

target, maka untuk memenuhi target tersebut dibuatlah ketentuan 

proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah. 

Berdasarkan proyeksi bagi hasil tersebut mitra harus mengangsur 

atau mengembalikan modal ke BMT Beringharjo Yogyakarta sesuai 

proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarkah. Menurut fatwa 

MUI No.08/DSN/MUI/2001 tentang pembiayaan musyarakah bahwa 



“Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar 

seluruh keuntungan dan tidak ada  jumlah yang ditentukan di awal yang 

ditetapkan bagi seorang mitra. Ketentuan proyeksi bagi hasil pada akad 

pembiayaan musyarokah di BMT Beringharjo Yogyakarta, tidak sesuai 

dengan fatwa MUI tentang pembiayaan musyarakah. Akan tetapi kekuatan 

mengikat fatwa sangat lemah berbeda dengan peraturan atau perundang-

undangan 

Selain itu dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Sedangkan 

menurut Fatwa MUI08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

musyarakah dijelaskan bahwa kerugian  harus dibagi di antara para  mitra 

secara proporsional menurut saham masing-masing dalam  modal. Satu hal 

lagi pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah tidak sesuai dengan fatwa 

MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah 

2. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta 

a.  Pelaksanaan proyeksi bagi hasil dalam akad pembiayaan musyarakah 

di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Pada praktiknya hanya beberapa mitra yang memenuhi proyeksi 

bagi hasil sebagaimana telah ditetapkan dalam akad, namun ada 

sebagaian lain mitra yang tidak dapat memenuhi proyeksi bagi hasil, 

sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. 



b. Eksekusi jaminan terhadap benda jaminan dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Sementara eksekusi benda bergerak dilakukan, jika setelah dalam 

jangka waktu yang ditentukan mitra tidak mengangsur, maka benda 

jaminan yang sudah disita oleh BMT Beringharjo dieksekusi. BMT 

Beringharjo akan memberi surat peringatan kepada mitra terlebih 

dahulu sebelum mengkesukusi benda. 

Pihak BMT Beringharjo akan mengeksekusi benda jaminan sesuai 

peraturan yang berlaku. Eksekusi akan dilakukan jika status benda 

sudah diberi APHT. Status benda yang tidak diberi hak tanggungan, 

maka, BMT Beringharjo akan memberi hak tanggungan dengan 

persetujuan dari mitra. BMT Beringharjo adalah penerima hak 

tanggungan benda jaminan. Penerima tanggungan dapat mengeksekusi 

benda. Ekseskusi dapat melalui KPKLN (Kantor Pelayanan 

Keakayaan dan Lelang Negara). Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. 

c. Pelaksanaan pemberian kelonggaran terhadap mitra dalam akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

 Pada praktiknya BMT Beringharjo selalu memberikan kelonggaran 

waktu kepada mitra untuk mengangsur ke BMT Beringharjo. Hal ini 

terbukti dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdapat langkah 

seperti reschedule, restructuring, dan reconditioning. Pemberian 

kelonggaran waktu ini dilakukan untuk memberi kemudahan kepada 

mitra dalam melunasi angsuran. Hal ini sudah sesuai dengan akad 

pembiayaan musyarakah. 

 

 



d. Pelaksanaan biaya penagihan dalam akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta 

Berdasarkan hal tersebut mitra dapat dikatakan wanprestasi 

karena sudah melalaikan kewajibannya dalam akad pembiayaan 

musyarakah. Adanya wanprestasi tersebut berakibat BMT Beringharjo 

dapat meminta si mitra harus membayar ganti rugi akibat 

keterlambatan. Pelaksanaannya BMT Beringharjo menuntut mitra 

membayar biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsuran. 

BMT Beringharjo mengingatkan mitra, dengan mengeluarkan surat 

peringatan untuk memberitahu kepada mitra agar membayar pinjaman 

di BMT Beringharjo Yogyakarta. Surat pemberitahuan dan  

peringatan ini dilakukan sebanyak 2 kali, jika mitra tidak menanggapi 

maka mitra akan dinyatakan macet oleh BMT Beringharjo 

Yogyakarta.  

e. Pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum dalam 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

Pada pelaksanaannya memang jarang terjadi perselisihan antara 

pihak BMT Beringharjo dan mitra. Jika sampai terjadi perselisihan 

biasanya pihak BMT Beringharjo dan mitra akan bermusyawarah 

terlebih dahulu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat 

menyelesaikan perselisihan. Pihak BMT Beringharjo dan mitra akan 

menyelesaikan melalui jalur hukum atau ke pengadilan. 

 



f. Pelaksanaan pemantauan terhadap mitra dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta 

 Pelaksanaan pemantauan BMT Beringharjo terhadap mitra dalam 

akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Mitra 

BMT Beringharjo masih merasa kurangnya diperhatikan oleh BMT 

Beringharjo. Pemantauan terhadap mitra terkadang dilakukan jika 

mitra sudah dinyatakan diragukan dan macet. Sedangkan BMT 

Beringharjo kurang memantau mitra dalam status diperhatikan atau 

kurang lancar,. BMT Beringharjo masih kurang memenatau usaha 

mitra. Pemanatauan itu dilakukan jika mitra statusnya akan dinyatakan 

macet atau diragukan. 

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta 

1. Pembiayaan Bermasalah 

Pelaksanaan proyeksi bagi hasil yang tidak sesuai dengan kemampuan 

mitra menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi 

karena mitra BMT sudah macet dalam mengangsur sesuai proyeksi bagi 

hasil. BMT Beringharjo memberikan kelonggran kepada mitra untuk 

mengangsur. 

2. Pembiayaan digunakan untuk keperluan lain oleh mitra 

Mitra yang tidak amanah. Hal ini disebabkan analisis pembiayaan 

kurang tepat menganlisis karakter mitra, sehingga menyebabkan 

pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pembiayaan yang 



digunakan untuk keperluan konsumtif, sehingga mitra dapat dianggap 

lalai akan kewajibannya. Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif 

tersebut, menyebabkan mitra tidak dapat mengembangkan usahanya dan 

tidak dapat mengangsur ke BMT Beringharjo Yogyakarta. Kedua belah 

pihak akan rugi akibat salah satu pihak tidak amanah. 

Beberapa mitra yang tidak mempunyai itikad baik. KUH Perdata pasal 

1338 ayat 3 dijelaskan bahwa “ Suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik”. Praktiknya beberapa mitra lari dari tanggung 

jawabnya, setelah mendapatkan pembiayaan mitra tidak mengangsur dan 

keberadaan mitra tidak diketahui oleh pihak BMT Beringharjo. Hal ini 

berakibat BMT Beringharjo merugi. Prinsip-prinsip kehati-hatian yang 

dilakukan oleh BMT Beringharjo dalam melakukan analisis karakter 

masih kurang tepat.BMT Beringharjo perlu lebih mendalam menganalisis 

karakter. 

3. Mitra yang memanipulasi data 

BMT Beringharjo melakukan analisis 5C (caracter, capital, 

capacity, colateral, contion of economy) terhadap mitra. Praktiknya 

analis pembiayaan terkadang masih melakukan kesalahan dalam 

menganalisis 5C. Hal ini disebabkan oleh tidak terbukanya mitra 

dengan usahanya. Mitra tidak jujur terhadap BMT Beringharjo, 

sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Beberapa mitra yang 

melakukan manipulasi data terkait data pribadi. Mitra tersebut 

menggunakan identitas orang lain untuk mendapatkan pembiayaan. 



Kesalahan analisis inilah yang menjadi penyebab permasalahan muncul 

di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

4. Pengikat benda jaminan yang masih lemah 

 Benda jaminan yang berupa benda tidak bergerak pengikatnya 

dengan hak tanggungan, sementara itu benda bergerak dengan jaminan 

fidusia. Pengikat terhadap benda jaminan tersebut dilakukan khusus 

untuk pembiayaan dengan nominal tertentu saja. Pembiayaan yang 

nominalnya kurang dari RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) tidak 

menggunakan pengikatan tersebut, tetapi hanya pengikat dari notaris 

saja. Pada praktiknya beberapa mitra menghilangkan benda jaminan 

terutama benda bergerak. Beberapa benda jaminan saja yang didaftarkan 

jaminan fidusia atau diberi hak tanggungan. Pengikat jaminan yang 

masih lemah tersebut, mengakibatkan BMT Beringharjo merugi akibat 

benda jaminan yang hilang.Permasalahan ini akibat lemahnya pengikat 

jaminan dan kurang kehati-hatian dari BMT Beringharjo dalam 

menganalisis karakter mitra. 

 Pada akad pembiayaan musyarakah dalam pasal 6 disebutkan 

bahwa “barang jaminan, barang investasi yang dibiayai dengan modal 

BMT Beringharjo adalah tetap menjadi hak milik BMT Beringharjo 

sehingga apabila Pihak kedua tidak memenuhi angsuran menurut 

kesepakatan maka barang tersebut diserahkan kepada BMT Beringharjo 

atau dijual”.  

 



V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Akad pembiayaan musyarakah dibuat dalam suatu perjanjian baku, 

sehingga mitra hanya menyepakati akad yang telah dibuat BMT 

Beringharjo. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Pada praktiknya terdapat beberapa mitra yang dapat memenuhi 

proyeksi bagi hasil dan beberapa mitra tidak dapat memenuhi 

proyeksi bagi hasil sesuai dalam akad pembiayaan musyarakah. 

b. BMT Beringharjo akan melakukan eksekusi jaminan ketika mitra 

dalam waktu tertentu tidak mengangsur ke BMT Beringharjo. 

Praktiknya terdapat kendala yaitu benda bergerak yang dikuasai 

mitra hilang, karena kelalaian mitra. 

c. Pada praktiknya BMT Beringharjo selalu memberikan 

kelonggaran waktu kepada mitra untuk mengangsur ke BMT 

Beringharjo. Hal ini terbukti dalam penyelesaian pembiayaan 

bermasalah terdapat langkah seperti restructur, reschedule dan 

reconditioning. 

d. Pelaksanaannya BMT Beringharjo menuntut mitra membayar 

biaya penagihan karena mitra lalai dalam mengangsuran. BMT 

Beringharjo mengeluarkan surat peringatan untuk memberitahu 

kepada mitra agar membayar pinjaman di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Surat pemberitahuan dan  peringatan ini dilakukan 

sebanyak 2 kali, jika mitra tidak menanggapi maka mitra akan 

dinyatakan macet oleh BMT Beringharjo Yogyakarta.  

e. Pada pelaksanaannya memang jarang terjadi perselisihan antara 

pihak BMT Beringharjo dan mitra. Jika sampai terjadi perselisihan 

biasanya pihak BMT Beringharjo dan mitra akan bermusyawarah 

terlebih dahulu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak dapat 



menyelesaikan perselisihan. Pihak BMT Beringharjo dan mitra 

akan menyelesaikan melalui jalur hukum atau ke pengadilan. 

f. Pada akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

memantau keadaan mitra jika diperlukan. Pemantauan terhadap 

mitra terkadang dilakukan jika mitra sudah dinyatakan diragukan 

dan macet. Sedangkan BMT Beringharjo kurang memantau mitra 

dalam status diperhatikan atau kurang lancar. 

 

2. Hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah antara 

lain: 

a. Pembiayaan bermasalah 

Mitra tidak dapat mengangsur sesuai proyeksi bagi hasil dalam akad 

pembiayaan musyarakah yang ditetapkan oleh BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

b. Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan lain 

Mitra yang tidak amanah. Hal ini disebabkan analisis pembiayaan 

kurang tepat menganlisis karakter mitra, sehingga menyebabkan 

pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari 

c. Mitra yang memanipulasi data 

Mitra tidak jujur terhadap BMT Beringharjo, sehingga terjadi 

pembiayaan bermasalah. Beberapa mitra yang melakukan manipulasi 

data terkait data pribadi. Mitra tersebut menggunakan identitas orang 

lain untuk mendapatkan pembiayaan. 

d. Pengikat jaminan yang lemah 

Beberapa benda jaminan saja yang didaftarkan jaminan fidusia atau 

diberi hak tanggungan. Pengikat jaminan yang masih lemah tersebut, 

mengakibatkan BMT Beringharjo merugi akibat benda jaminan yang 

hilang 

 

 



B. SARAN 

1. Bagi BMT Beringharjo Yogyakarta 

BMT Beringharjo Yogyakarta sebaiknya menyesuaiakan jumlah pembiayaan 

dan proyeksi bagi hasil sesuai kemampuan mitra. Selain itu juga dapat 

mencegah pembiayaan bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta. BMT 

Beringharjo perlu mengamankan semua benda bergerak dengan mendaftarkan 

dalam jaminan fidusia karena benda bergerak sangat rentan untuk 

dipindahtangankan. BMT Beringharjo Yogyakarta harus lebih tegas dan perlu 

memberikan teguran langsung kepada mitra yang tidak kooperatif. 

 

2. Bagi Mitra 

Mitra BMT Beringharjo sebaiknya lebih teliti dalam membaca dan 

memahami isi dari akad pembiayaan musyarakah akan mengerti konsekuensi 

hukum. Mitra harus lebih terbuka dengan usahanya, 
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