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ABSTRAK 

Rizki Romodan (2017) : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan 

Murabahah Bermasalah Di BMT Marwah Kantor 

Cabang Indrapura Menurut Ekonomi Islam 

 

BMT Marwah  merupakan salah satu BMT yang berkembang sangat pesat 

di kabupaten Kampar. Ini dibuktikan dengan telah berdirinya 4 kantor cabang 

lainnya. Salah satunya adalah BMT Marwah Kantor Cabang Indrapura yang 

merupakan kantor cabang yang selalu menjadi pusat perhatian pada setiap rapat 

pengurus dikarenakan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah bermasalah, 

yaitu 25% dari jumlah keseluruhan nasabah. Dari 15 orang nasabah yang 

bermasalah dapat digolongkan kedalam beberapa golongan, golongan kurang 

lancar sebanyak 6 orang atau 40%, diragukan 7 orang atau 40,7%, dan golongan 

macet sebanyak 2 orang nasabah atau 13,3%.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor 

penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Marwah Kantor 

Cabang Indrapura, dan tinjauan ekonomi islam terhadap faktor-faktor penyebab 

terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Marwah Kantor Cabang 

Indrapura. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan ( field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data 

sekunder digunakkan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan studi pustaka baik 

berupa buku-buku, dokumen-dokumen, modul SOP, brosur dan sebagainya. 

Dikarenakan informan yang terkait pada pembiayaan ini sudah dikenal dan 

diketahui jumlahnya maka penulis memilih  populasi dengan teknik  purposive 

sampling untuk karyawan, sedangkan untuk nasabah menggunakan teknik total  

Sampling untuk membuktikan bahwa ada masalah serius pada pembiayaan 

murabahah yang dipraktikkan dan dapat menjelaskan secara rinci dengan kualitas 

data yang valid.kemudian seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif.Dalam penelitian penulis menyimpulkan bahwa 
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terkait dengan faktor-faktor yang memjadi penyebab pembiayaan murabahah di 

BMT Marwah cabang indrapura adalah (1). Ketidaksesuaian antara pelaksanaan 

dengan prosedur (2).Prilaku kurang baik dari nasabah, (3). Kurangnya 

ketrampilan nasabah dalam mengelola pembiayaan. (4). Penyalahgunaan dana 

pembiayaan, (5).  Peminjaman pihak ke tiga, (6). Terjadinya bencana alam, (7). 

Terjadinya kegagalan dalam usaha, (8).  Perekonomian global yang sangat sulit, 

(9). Minimnya pengawasan terhadap nasabah. Dan Tinjauan ekonomi Islam 

terhadap faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT 

Marwah karena tidak adanya konsistensi penggunaan akad wakalah pada 

pembiayaan murabahah sebelum barang tersebut diperjualbelikan. Hal ini 

melanggar fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan 

mengenai akad murabahah. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan BMT 

memberikan pembiayaan murabahah dalam mengunakan akad wakalah kepada 

nasabah, dan kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang menggunakan 

pembiayaan murabahah. 

 


