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         BAB IV 

PAPARAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data  

Dalam  lembaga keuangan syariah, terutama BMT memiliki 

produk atau  pembiayaan dengan berbagai akad yang ada dalam 

bermuamalah. Prosedur pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung mempunyai prosedur dan syarat pada calon nasabah yang 

akan mengajukan pembiayaan. Berikut hasil wawancara di BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung mengenai prosedur yang harus dipenuhi oleh 

setiap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan yaitu: 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Badri selaku Manager 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung: 

Prosedur untuk mengajukan pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung tidak rumit yaitu sebelum pengajuan maka pihak BMT 

meneliti surat dan dokumen yang telah ditetapkan oleh BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung untuk anggota pengajuan pembiayaan. 

Setelah mendapatkan dokumen – dokumen tersebut pihak BMT Harum 

Kepatijan Tulungagung mempelajari apakah anggota tersebut layak 

apa tidak menerima pembiayaan . 116 

 

Prosedur pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon 

nasabah di BMT Harum Kepatihan  sangat mudah. Dalam pengajuaanya 

anggota diminta untuk mengumpulkan surat dan dokumen-dokemen 

berupa fotokopi KTP,KK,BPKB,STNK  serta dilihat dari pekerjaan yang 

dimiliki, setelah dilihat dari dokumen-dokumen tersebut untuk selanjutnya
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 dipelajari oleh pihak BMT Harum, akan mengambil keputusan 

apakah jaminan dengan pembiayaan yang diajukan seimbang. Jadi jika 

dilihat antara jumlah pembiayaan dan jaminan seimbang maka anggota 

layak mendapatkan pembiayaan tersebut. 

 Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Eko Susanto Selaku 

Bagian Pembiayaan: 

Prosedur pembiayaaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung,  

sebelum melakukan permohonan pembiayaan pihak BMT  Harum 

Kepatihan Tulungagung, pihak BMT Harum akan menganalisa 

dokumen pengajuaan pembiayaan yang diajukan anggota, untuk  

mengetahui anggota tersebut layak tidak mendpatkan pembiayaan 

tersebut.
117

 

Sejalan dengan Bapak M. Badri dan Bapak Eko Susanto bahwa 

selain calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Pihak BMT 

menjelaskan  menegenai akad yang digunakan dalam  produk pembiayaan 

yang ada di BMT Harum  Kepatihan Tulungagung hal ini dipertegas Oleh 

Ibu Zulaini Salamah Selaku Bagian Administrasi: 

Bagi calon nasabah yang akan datang ke BMT Harum Kepatihan 

dalam hal mengajukan pembiayaan selain harus melengkapi 

dokumen yang telah ditetapkan, maka pihak BMT menjelaskan 

tentang akad-akadnya serta dilakukan negosiasi berapa marginnya, 

setelah setuju anggota disuruh unu mengumpulkan dokumen-

dokumen yaitu seperti KTP, Kartu Keluarga,BPKB,STNK dan 

pekerjaan yang jelas mudah prosedurnya.
118

 

Dari hasil penelitian bahwa prosedur dalam pengajuan pembiayaan 

di BMT Harum Kepatihan Tulungagung  yaitu  calon  nasabah 
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pembiayaan harus datang secara langsung  ke BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung untuk mengajukan pembiayaan, selanjutnya pihak BMT 

melakukan analisa terhadap calon nasabah pembiayaa apakah permohonan 

pembiayaan calon nasabah  tersebut layak  diterima atau ditolak, jika 

terima oleh pihak BMT Harum dan layak maka calon nasabah diminta 

untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan seperti 

KTP, Kartu Keluarga,pekerjaan yang jelas,dan jaminan. 

Calon nasabah  pembiayaan yang diajukan harus memiliki kekuatan 

legalitas. Berikut hasil wawancara mengenai syarat-syarat pengajuan 

pembiayaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak M. Badri Selaku 

Manager BMT Harum Kepatihan Tulungagung: 

Syarat-syarat yang harus dipenuhidalam pengajuan pembiyaan di 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung foto copy KTP, Kartu 

keluarga,STNK, BPKB punya pekerjaan yang berpenghasilan tetap 

karena dengan adanya syarat pekerjaan tetap itu diharapkan pihak 

anggota pembiayaan dapat mengangsur dengan baik.
119

 

 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah  pembiayaan 

fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK, dan juga  pekerjaan yang jelas inilah 

yang harus dipenuhi oleh calon nasabah baru  pembiayaan. Jaminan dan 

pekerjaan yang dimiliki oleh calon nasabah adalah hal yang paling utama 

untuk menentukan kondisi serta layak tidaknya orang tersebut 
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mendapatkan pembiayaan dan untuk mengetahui  kemampuan calon 

nasabah baru dalam mengangsur utangnya.  

Hal ini juga disampaikan Ibu Zulaini Salamah selaku Bagian 

Administrasi BMT Harum: 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yaitu foto 

copy KTP, Kartu keluarga, STNK,BPKB dan juga Pekerjaan yang 

jelas,dan judga kondisi ekonomi.
120

 

 

Hal tersebut dipertegas oleh Bapak Eko ungkapnya: 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan 

adalah dokumen-dokumen seperti, KTP,Kartu Keluarga, jaminan. 

 

Proses dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah oleh 

pihak BMT Harum yaitu sangat memperhatikan karakter dari calon 

nasabah, pekerjaan dan dilihat dari jaminan. Dimana hal tersebut 

diperhatikan untuk mengantisipasi adanya kredit macet. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak M. Badri mengenai proses pemberian 

pembiayaan di BMT Harum Kepatihan Tulungagung yaitu : 

Dalam pembiayaan di BMT Harum yang mana dalam proses 

pemberian pembiayaan yaitu dengan cara melakukan  analisa 

anggota yang akan mengajukan pembiayaan mulai dari karakter, 

pekerjaan dan jaminan yang diajukan apakah anggota tersebut 

layak dan mampu dalam pemberian pembiayaan tersebut,kondisi 

ekonomi dan kemampuan nasabah dalam membayar.
121

 

Sejalan dengan Bapak M. Badri, diungkapkan oleh Bapak Eko 

Susanto yaitu: 

Pemberian pembiayaan yaitu dengan cara menganalisis mulai dari 

karakter, kemampuan anggota dalam membayar, dan jaminan 
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apakah anggota pembiayaan tersebut layak mendapatkan 

pembiayaan tersebut.
122

 

 

 

Selain menganalisa karakter, pekerjaan dan kemampuan membayar 

oleh calon nasabah BMT Harum juga melakukan survey secara langsung 

terhadap kondisi nasbah dilapangan. Dipertegas oleh Ibu Zulaini 

ungkapannya yaitu: 

Proses pemberian pembiayaan itu dilakukan dengan mengecek data 

calon nasabah, selanjutnya melakukan survey tempat tinggal calon 

nasabah.
123

 

 

Proses pemberian pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung tersebut yaitu  dilihat dari jaminan yang diajukan serta 

dilihat dari pekerjaan. Analisa pekerjaan dilakukan oleh pihak BMT untuk 

mengetahui kemampuan anggota dalam mengangsur, bukan itu saja akan 

tetapi karakter anggota juga diperhatikan oleh pihak BMT karena itu 

berpengaruh pada kemauman anggota dalam membayar angsuran. Apakah 

anggota tersebut mempunyai iktikad baik atau tidak serta melakukan 

survey tempat tinggal calon nasabah. Namun ketika peneliti melakukan 

observasi ketika nasabah mengajukan pembiayaan murabahah setelah 

penandatanganan selesai besertaan dengan penyerahan bahan jaminan 

berupa BPKP/sertifikat tanah, disitu nasabah diwajibkan untuk membayar 

uang muka, walaupun jumlahnya tidak ditentukan oleh pihak BMT 

Harum. 
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Jumlah pembiayaan yang ada di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung yaitu sekitar pada tahun 2017 sejumlah 1453 dan tahun 2018 

jumlah 1493 nasabah hal ini mengalami sedikit peningkatan jumlah 

nasabah, berikut hasil wawancara mngenai jumlah nasabah pembiayaan 

yang ada di BMT Harum :  

Jumlah anggota pembiayaan di BMT Harum untuk tahun 2017 

1453 dan tahun 2018 1493 orang.
124

 

Untuk jumlah nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran 

di BMT Harum Kepatihan Tulungagung pada tahun 2017  sebesar 3 % 

dari jumlah nasabah pembiayaan. Selanjutnya untuk tahun 2018 

mengalami peningkatan sejumlah 1% nasabah mampu yang menunda-

nunda pembayaran total sebanyak 4% dari jumlah nasabah pembiayaan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak M. Badri Selaku Manager 

BMT Harum Tulungagung: 

Jumlah nasabah yang mampu tidak membayar angsuran total 

sekitar 3% mbak, dan tahun 2018 sebesar 4% dari jumlaah anggota 

pembiayaan disini.
125

 

 

Jadi jumlah nasabah yang dikenakan denda pada tahun 2017 yaitu 

sejumlah 44 nasabah dan tahu 2018 yang dikenakan sanksi yaitu 60 

nasabah. 

Untuk mengatasi permasalahan nasabah  mampu menunda 

pembayaran  yang telah dilakukan oleh pihak BMT Harum Kepatihan 
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seperti melakukan musyawarah dengan nasabah tersebut, teguran, denda 

sehingga diharapkan dapat meminimalisir dan mendisiplinkan nasabah 

mampu yang menunda pembayaran angsuran. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak M. Badri Selaku Manager BMT  Harum :  

Pertama-tama ya melakukan musyawarah dengan nasabah tersebut 

memotivasi untuk tertib bayar angsurannya, jika tidak berhasil 

melakukan teguran kepada nasabah tersebut. Jika tidak behasil ya 

terpaksa kita selaku pihak BMT mengenakan denda kemudian 

diberikan surat penagihan kepada nasabah tersebut.
126

 

Sejalan dengan Bapak M. Badri, Ibu Zulaini Salamah Selaku Bagian 

Administrasi yaitu: 

Kebanyakan disini dikenakan denda dan blacklist nasabah tersebut 

ya untuk membuat anggota tersebut jera.
127

 

Selain sanksi diatas, ada juga sanksi berupa surat 

penagihan,gertakan kepada nasabah dan pelaksanaan eksekusi jaminan 

dari nasabah. Hal ini diunkapkan oleh Bapak Eko Selaku Bagian 

Pembiayaan BMT Harum: 

Ya diberikan surat penagihan 1,2,3  jika tidak ada tanggapan dari 

nasabah maka, kita dari Pihak BMT turun langsung ke lapangan 

untuk melakukan gertakan kepada nasabah tersebut dengan 

mengatakan akan menjual benda jaminan nasabah tersebut, 
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karena tidak memiliki iktikad baik untuk membayar angsurannya 

yang kenyataanya orang itu mampu.
128

 

Jadi sanksi diatas yang diberlakukan BMT Harum dalam mengatasi 

nasabah mampu menunda pembayaran angsuran dengan sengaja, tanpa 

adanya iktikad baik dari para nasabah untuk melunasi tanggungannya. 

Dalam menentukan kriteria nasabah mampu yang bisa dijatuhi 

sanksi menurut BMT Harum yaitu dilihat dari keadaan fisik rumah dan 

harta yang dimiliki nasabah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Bapak M. Badri : 

Kita bisa melihat kondisi fisik rumah nasabah itu bagus dan 

pembangunan hasil dari harta/uang nasabah itu sendiri dapat di 

jadikan satu persyaratan sebagai nasabah mampu, serta harta yang 

bisa dilihat secara langsung saat melakukan penagihan harta apa 

saja yang ada di rumah nasabah tersebut, tetapi masih di barengi 

dengan persyaratan lainnya.
129

 

Selain dari keadaan/kondisi fisik rumah dan harta yang dimiliki 

nasabah, juga dapat dilihat dari segi penghasilan dan usaha nasabah 

tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibu Zulaini Salamah yaitu:  

Ya dari penghasilan yang diperoleh nasabah itu mbak, seperti 

nasabah pns kan setiap bulan itu gajinya tetap. Juga bisa dikatakan 

mampu itu ya dari usaha yang dijalankan oleh nasabah itu kitakan 

dari pihak bagian penagihan mesti bilang teryata ibu X itu 

usahanya lancar. Terus juga petani bisa dikatakan mampu kita lihat 

dari hasil panennya nasabah itu.
130
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Kriteria terakhir yang dijadikan nasabh itu mampu oleh pihak 

BMT Harum yaitu mengagali keterangan yang di dapat dari tetangga dekat 

rumah nasabah. Sebagaimana yang dungkapkan oleh Bapak Eko yaitu: 

Kita dari pihak pembiayaan tanya-tanya kepada 

tetangga sekitar nasabah tersebut, gimana keadaan nasabah itu 

mulai dari keadaan ekonomi sampai permasalahan yang dialami 

oleh nasabah. Dari situ kita tahu teryata nasabah itu masuk 

dalam kategori mampu Ya itu tadi dengan cara memaksimalkan 

analisa, survey. 
131

 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan  nasabah yang dikenakan denda 

dalam hal penundaan pembayaran angsuran pembiayaan seperti karakter 

dari nasabah tersebut/ tidak ada itikad baik yang mana pihak nasabah 

sengaja tidak membayar atau lalai . Sebagaimana ungkapan dari Bapak  M. 

Badri yaitu:  

Itikad/karakter nasabah itu sendiri yang tidak mau membayar dan 

tidak amananah sampai jangka waktu yang disepakati telah 

habis.
132

 

 

Selain dari karakter nasabah itu sendiri, faktor lain yang 

menyebabkan nasabah dikenakan denda yaitu mereka memiliki uang 

malas membayar utang, namun malah dibelikan kebutuhan lain. Seperti 

ungkapan Bapak Eko Susanto yaitu: 

Biasanya orang itu punya uang, mereka malas membayar angsuran, 

namun disisi lain malah dibelikan seperti montor baru misalnya.
133
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 Ada juga faktor yang menyebabkan nasabah mampu tidak 

membayar yaitu karena faktor keluarga dan Senada dengan yang dikatakan 

Bapak Eko, Ibu Zulaini Salamah mengatakan bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi nasabah ya faktor ekonomi dan 

keluarga, belum bisa membayar yaitu  ada uang mbak namun 

karena waktu itu bersamaan dengan keperluan anak sekolah jadi 

nasabah tersebut mendahulukan kepentingan anak sekolah.
134

 

 

Dapat ditarik benang merah bahwa faktor –faktor yang 

menyebabkan  nasabah mampu melakukan penundaan angsuran  yang ada 

di BMT Harum Kepatihan Tulungagung yaitu faktor karakter / tidak 

adanya iktikad baik dari nasabah, faktor ekonomi yang mana memiliki 

penghasilan yang cukup uangnya digunakan untuk keperluan tersier yang 

terakhir faktor keluarga yang didahulukan dari pada membayar tunggakan 

utangnya kepada BMT Harum. 

Praktek pelaksanaan denda kepada nasabah mampu yang menunda 

pemmbaran angsuran di BMT Harum pengenaan denda yaitu akhir waktu 

pelunasan . Sebagaimana yang dikatakan Bapak M. Badri yaitu:  

Pertama-tama ya bagian pembiayaan survey kelapangan , untuk 

menentukaan keadaan nasabah, jika mampu maka setelah terbukti 

ia mampu tapi tidak membayar angsuran pihak bagian pembiayaan 

melaporkan ke bagian administrasi, selanjutnya oleh bagian 

administrasi dihitung jumlah margin dan dendanya berapa yang 

harus diberikan kepada nasabah tersebut. Pengenaan denda itu 
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biasanya pada akhir waktu pelunasan mbak jika nasabah tersebut 

sudah menerima surat penagihan, sebelum waktu pelunasankan 

masih masuk dalam waktu membayar angsuran, lalu ketika waktu 

pelunasan nasabah diberitahu kembali bahwa ia harus membayar 

denda sekian dengan ketertlambatan pembayaran sekian bulan 

serta sisa jumlah angsuran yang belum di lunasi. Per harinya kita 

mengenakan denda 0,1 % per hari di hitung dari jumlah besar 

angsurannya. Sebenarnyakan tujuan dari denda itu sebagai edukasi 

bagi orang- orang yang memiliki karakter yang kurang baik. 

Penetapannya denda ya dikira-kira saja, sekiranya denda tersebut 

dapat memberatkan anggota tersebut sehingga tidak mengulangi 

keterlambatan dengan sengaja. 
135

 

Denda yang diterapkan oleh BMT Harum yaitu harian dan bulanan 

untuk denda haria sebesar 0,1% dan 3% untuk bulanan. Sebelum 

dikenakan denda jika nasabah tersebut melapor langsung ke BMT, BMT 

tidak akan mengenakan denda terhadap nasabah tersebut. Senada dengan 

yang diungkapkan bapak M. Badri, Bapak Eko mengatakan: 

Ya jika  anggota pembiayaan tersebut  mengalami keterlambatan 

tanggal angsuran jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 

dengan sitem harian atau bulanan jika harian dikenakan  0,1 % 

perhari mbak itu  dari angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari 

keterlambatan. Kami mengenakan denda sebesar 3 % per bulannya 

kepada semua nasabah yang mampu, yang mengalami 

keterlambatan dalam membayar angsuran. Kami tidak akan 

memberikan sanksi denda, jika nasabah sebelum terlambat 

membayar angsuran memberikan konfirmasi terlebih dahulu 
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sebelum jatuh tempo pembayaran. Nasabah yang terlambat 

membayar dengan sengaja dan tidak memberi konfirmasi terlebih 

dahulu sampai batas waktu 60 hari maka nasabah dikenakan sanksi 

denda. 
136

 

 

Pelaksanaan denda di BMT Harum juga bisa ditawar apabila 

nasabah memiliki tabungan, denda bisa dipotong dari uang tabungan 

nasabah tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Zulaini Salamah: 

Biasannya dari pihak BMT itu mengirimkan surat tagihan kepada 

nasabah pembiayaan itu mbak, yang berisi jumlah pembiayaan 

yang belum dikembalikan beserta denda yang dikenakan kepada 

nasabah pembiayaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan pada 

bulan ke 3 kali setelah nasabah  tidak membayar angsuran selama 

2 bulan kali angsuran. Besarnya denda, dihitung 3 % dari total sisa 

pembiayaan, namun pelaksanaannya denda tersebut dapat ditawar 

(nego) jika punya tabungan disini mbak Dana hasil denda asuk 

kedalam dana sosial bukan pendapatan BMT mbak.
137

 

 

Dalam mengenakan sanksi bagi nasabah yang mampu menund-

nunda pembayaran kendala yang dihadapi oleh BMT Harum adalah 

kebanyakan dari karakter anggota yang sengaja tidak mau membayar, 

berikut hasil wawancara dengan pihak BMT Harum mengenai kendala 

yang dihadapi dalam megenakan sanksi kepada nasabah yang diungkapkan 

oleh Bapak M. Badri : 

Kendala yang dihadapi BMT Harum dalam memberlakukan sanksi 

denda itu kebanyakan dari karakter anggota yang sulit untuk 

membayar hutang mereka jika ditagih tidak langsung membayar 

mereka butuh waktu dalam membayar, pura-pura pergi jika mau 

didatangi kerumah.
138
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Dalam menangani nasabah yang menunda angsuran kendala yaitu 

dari karakter nasabah, berikut hasil wawancara dengan mengenai kendala 

yang dihadapi dalam menangani pemberian sanksi denda senada dengan 

ungkapan Bapak M. Badri  adalah: 

Kendala yang dihadapi BMT Harum sama dengan yang 

disampaikan dengan Bapak M. Badri yang mana karakter anggota 

yang sulit untuk membayar hutang mereka selalu mencari banyak 

alasan jika ditagih.
139

 

          Selanjutnya juga diungkapkan oleh Bapak Eko yaitu: 

Pas saya datangi kerumahnya itu orangnya gak ada mbak, 

orangnya pada susah ditemui dan juga sering pura-pura pergi 

padahal sudah tahu jika saya akan mengantarkan surat penagihan 

jumlah denda dan sisa angsurannya.
140

 

Kendala yang dihadapi oleh BMT  Harum Kepatihan Tulungagung 

dalam hal pemberlakuan sanksi kepada nasabah mampu yng menunda 

angsuran yaitu dari karakter nasabah yang sulit untuk membayar, jika 

ditagih mereka selalu memiliki alasan dan perlu waktu untuk 

membayar,pura-pura pergi, susah ditemui. Sehingga mereka malas untuk 

membayar dan mengakibatkan penundaan pembayaran angsuran. Itu juga 

yang kendala yang dirasakan oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

Jika nasabah tetap tidak bisa ditemui ketika memberikan surat 

penagihan tiga kali maka BMT Harum akan melakukan eksekusi jaminan 

secara langsung. Hal ini disampaikan oleh Bapak Eko: 

Melakukan penjualan jaminan. Apabila sampai dibeikan surat 

penagihan 3 kali  sudah  tidak tercapai, maka  pihak BMT dengan 

berat hati akan meminta nasabah pembiayaan untuk menjual barang 

jaminan secara ridho bi ridho, guna melunasi  sisa pembiayaan di 

BMT dari pada terlalu berkepanjangan mbak urusannya. Namun, 
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apabila harga penjualan lebih  dari sisa pembiayaan, maka pihak 

BMT akan mengembalikannya  kepada nasabah pembiayaan.
141

 

Selanjutnya dikatakan oleh bapak M. Badri dalam pelaksanaan eksekusi 

jaminan: 

Proses eksekusi jaminan yang akan dilakukan oleh BMT yaitu 

dengan mengambil barang-barang nasabah yang dijadikan jaminan 

atas utangnya, kemudiaan dijual untuk melunasi hutangnya kepada 

BMT sisanya dikembalikan kepada nasabah.
142

 

Senada dengan Bapak Eko dan M. Badri, Ibu Zulaini Salamah menjawab: 

Dalam melakukan proses eksekusi pihak BMT Harum akan 

mendatangi rumah nasabah untuk mengambil barang jaminan yang 

telah dijaminkan oleh nasabah sebagai jaminan atas utangnya pada 

BMT  yang kemudian barang jaminan tersebut akan dilelang/dijual 

oleh kami, untuk melunasi pinjaman dengan sukarela.
143

 

 

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak BMT 

Harum Kepatihan Tulungagung mengutamakan kesepakatan kedua belah 

pihak sampai nasabah itu iklas dan sukarela dalam meminta jaminan 

kepada nasabah, pihak BMT tidak menekankan keterpaksaan, selanjutnya 

barang yang telah diambil dari nasabah akan dilelang atau dijula untuk 

menutupi hutang nasabah yang tidak dibayar, apabila terdapat sisa 

penjualan pihak BMT akan memberikan sisa hasil penjualan barang 

jaminan kepada nasabah. 
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B. Temuan Penlitian  

1. Sanksi Atas Nasabah  Mampu Yang Menunda Pembayaran di 

BMT Harum Kepatihan Tulungagung. 

Dari sanksi yang telah dilakukan oleh pihak BMT  Harum 

Kepatihan Tulungagung seperti yang telah dijelaskan di atas, 

diharapkan dapat meminimallisir serta mendisiplinkan nasabah yang 

melakukan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Namun jika 

masih ada nasabah yang melakukan penundaan pembayaran angsuran  

pembiayaan, BMT Harum Kepatihan Tulungagung telah 

mengantisipasi untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan 

memberlakukan sanksi terhadap nasabah tersebut. Berikut ini 

merupakan sanksi yang ditberlakukan  BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung apabila mendapati nasabah mampu yang menunda 

pembayaran adalah: 

1) Musyawarah  

Musyawarah dilakukan untuk memotivasi nasabah agar tidak lalai 

dalam membayar angsuran pembiayaan hal ini bagi nasabah yang 

melapor jika ia tidak membayar. 

2) Teguran 

Teguran ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah bahwa ada 

etika dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang telah 

disepakati diawal permbutan akad. BMT  Harum Kepatihan 

memberikan teguran bagi nasabah yang melakukan penundaan 
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pembayaran yang masih memiliki karakter baik dan telat 

pembayaran masih dalam rentang waktu pengecualian dari tanggal 

jatuh tempo pembayaran pembiayaan yaitu sekitar 15 hari terlebih 

untuk nasabah baru yang masih pertama melakukan pembayaran 

pembiayaan. 

3) Black list untuk pengajuan berikutnya 

Sanksi ini diberikan kepada nasabah yang telah diberikan sanksi 

denda namun tidak mengindahkan sanksi tersebut. Maka untuk 

pengajuan pembiyaan selanjutnya nasabah dapat terkena black list 

yakni penolakan maupun pemberian pembiayaan tidak sesuai 

dengan pengajuan pembiayan. 

4) Surat Penagihan  

Surat peringatan atau penagihan diberikan kepada nasabah yang 

tidak segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, 

surat peringatan ini diberikan pada nasabah dirumahnya sebagai 

upaya BMT Harum Kepatihan Tulungagung dalam menyelesaikan 

secara kekeluargaan. Jika selama 2 bulan berturut-turut nasabah 

tidak mau memenuhi kewajiban angsuran pembayaran maka BMT 

akan memberikan surat peringatan atau penagihan yang disertai 

dengan rincian kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah 

sesuai akad pembiayaan. 
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5) Sanksi Denda 

Sanksi denda berlakukan  kepada nasabah bersamaan dengan 

adanya surat peringatan atau penagihan bagi nasabah yang 

menunda pembayaran pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung yakni denda sejumlah uang sebesar 0,1%  per hari 

dan 3% per bulan dari jumlah angsuran pembiayaan, dalam 

penentuan denda pihak nasabah tidak diberitahu secara tertulis 

dalam akad antara pihak nasabah dengan BMT biaya jumlah 

denda yang diterapkan. 

6) Eksekusi Barang Jaminan  

Eksekusi barang jaminan dari nasabah sebagi alternative kedu 

yang  lebih dipilih pihak BMT Harum dalam memberikan sanksi, 

dalam penyelesaian masalah BMT Harum  pada nasabah mampu 

yang menunda pembayaran angsuran pembiayaan, eksekusi 

barang  jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan 

diatas telah dilakukan namun tidak menuai hasil, maka akhirnya 

eksekusi jaminan pun dilakukan untuk melunasi  utang nasabah 

akibat pembiayaan dan apabila masih terdapat sisa maka sisa 

tersebut akan dikembalikan pada nasabah. Apabila terjadi 

kekurangan dalam menutup dana pembiayaan dari hasil eksekusi 

jaminan BMT Harum tidak mempermasalahkan bahkan tidak 

meminta kekurangan dana pembiayaan tersebutt. 
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Sanksi-sanksi di atas telah termuat dalam surat akad 

perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani 

oleh kedua belah pihak kecuali besaran jumlah denda. Namun 

dalam praktik perjanjiannya nasabah kebanyakan tidak memahami  

isi surat perjanjian yang telah disepakati.  

2. Kriteria Penentuan Nasabah yang Layak Dikenakan Denda dalam 

Penundaan Pembayaran Pembiayaan di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

a. Kondisi Rumah Nasabah 

Kondisi rumah nasabah dapat dikategorikan layak huni atau tidak, 

serta asal usul dari pendirian rumah itu didirikan dengan uang 

nasabah sendiri. Apabila rumah nasabah itu bagus dan 

pembangunan hasil dari harta  nasabah itu sendiri dapat di jadikan 

satu persyaratan sebagai nasabah mampu dikenkan denda namun 

masih diikuti syarat lainnya.. 

b. Harta Yang Dimiliki Nasabah 

Harta benda yang dimiliki oleh nasabah ketika diadakan penagihan 

bisa dikatakan dalam barang-barang tersier dan kepemilikannya 

memang milik nasabah itu sendiri bukan dari pemberian orang lain. 

Maka harta ini memang benar miliki nasabah, maka nasabah dapat 

dikategorikan dalam nasabah mampu.  

c. Penghasilan Nasabah 
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 Pekerjaan yang dimiliki nasabah saat mengajukan pembiayan dapat  

dijadikan tolok ukur berapa jumlah penghasilan nasabah tersebut.  

Sehingga dapat dikatakan nasabah itu bisa dikenakan denda atau 

tidak. 

d. Usaha Nasabah 

Keadaan usaha yang digeluti oleh nasabah tersebut dapat dijadikan 

tolok ukur bahwa  nasabah itu mampu atau tidak. Sebab apabila 

usaha yang digeluti nasabah tersebut berjalan  lancar dan  

berkembang pesat  maka nasabah tersebut bisa dikatakan nasabah 

mampu dan dikenakan denda. 

e. Keterangan Tetangga Sekitar Rumah Nasabah 

Informasi dari tetangga sekitar rumah nasabah dapat  dijadikan  

untuk menanyakan kebenaran dari keterangan nasabah tentang 

keadaan  ekonomi yang dialami sampai permasalahan yang sedang 

dihadapi nasabah. Sebab tetangga sekiatar rumah nasabah 

merupakan orang yang paham betul keadaan keseharian nasabah 

dan bisa memantau secara kasap mata tentang keadaan yang 

sebenarnya dari nasabah.  

Dari  penjelasan tentang kriteria di atas maka nasabah yang 

mampu Menurut BMT Harum Kepatihan Tulungagung telah 

memenuhi semua kategori di atas. Apabila dari nasabah tersebut 

hanya memiliki satu kategori persyaratan dan dirasa kurang dapat 

dikatakan nasabah mampu, selanjutnya sanksi denda ini tidak 
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diberlakukan kepada nasabah itu. Namun penentuan ini pastinya 

dilakukan setelah adanya laporan dari bagian pembiayaan yang 

bertugas sebagai penagih. Kemudian diputuskan bersama bahwa 

nasabah tersebut akan dikenai sanksi denda atau tidak. 

3. Faktor-Faktor Penyebab Penentuan Denda Bagi Nasabah Mampu 

Yang Menunda Pembayaran di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

Faktor-faktor yang menyebabkan  nasabah yang dikenakan 

denda dalam hal penundaan pembayaran angsuran pembiayaan seperti 

karakter dari nasabah tersebut/ tidak ada iktikad baik yang mana pihak 

nasabah sengaja tidak membayar atau lalai, tidak amananah sampai 

jangka waktu yang disepakati telah habis. Faktor lain  yang 

menyebabkan nasabah  dikenakan denda  yaitu  mereka memiliki uang 

malas membayar utang,  namun malah dibelikan kebutuhan tersier  

seperti montor baru misalnya. Yang terakhir  keluarga, belum bisa 

membayar yaitu  ada uang  namun karena waktu  pembayarang 

angsuran bersamaan dengan keperluan anak sekolah jadi nasabah 

tersebut mendahulukan kepentingan anak sekolah.  

Dapat ditarik benang merah bahwa faktor –faktor yang 

menyebabkan  nasabah mampu melakukan penundaan angsuran  yang 

ada di BMT Harum Kepatihan Tulungagung yaitu faktor karakter / 

tidak adanya iktikad baik dari nasabah, faktor ekonomi yang mana 

memiliki penghasilan yang cukup uangnya digunakan untuk keperluan 
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tersier yang terakhir faktor keluarga yang didahulukan dari pada 

membayar tunggakan utangnya kepada BMT Harum. 

4. Praktik Pelaksanaan Denda Kepada Nasabah yang Mampu 

Menunda Pembayaran Angsuran Di BMT Harum Kepatihan 

Tulungagung. 

Praktek pelaksanaan denda kepada nasabah mampu yang 

menunda pemmbaran angsuran di BMT Harum pengenaan denda 

pertama-tama bagian pembiayaan survey ke lapangan oleh bagian 

pembiayaan BMT Harum  hal ini untuk menentukaan  keadaan 

nasabah jika mampu maka setelah terbukti ia mampu tapi tidak 

membayar angsuran pihak bagian pembiayaan melaporkan ke bagian 

administrasi. Selanjutnya oleh bagian administrasi dihitung jumlah 

margin dan dendanya berapa yang harus diberikan kepada nasabah 

tersebut.  

Besaran denda  yang diberlakukan BMT Harum yaitu  dengan 

sitem harian atau bulanan jika harian dikenakan  0,1 % perhari dari 

angsuran pembiayaan dikalikan jumlah hari keterlambatan. Dan denda 

sebesar 3 % per bulannya kepada semua nasabah yang mampu, yang 

mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Namun 

pelaksanaannya denda tersebut dapat ditawar (nego) jika punya 

tabungan disini. Dana hasil denda asuk kedalam dana sosial bukan 

pendapatan BMT. 
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BMT Harum tidak  memberikan sanksi denda, apabila nasabah 

sebelum terlambat membayar angsuran memberikan konfirmasi 

terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pembayaran. Nasabah yang 

terlambat membayar dengan sengaja dan tidak memberi konfirmasi 

terlebih dahulu sampai batas waktu 60 hari maka nasabah dikenakan 

sanksi denda.  

Pihak BMT itu mengirimkan surat tagihan kepada nasabah 

pembiayaan itu yang berisi jumlah pembiayaan yang belum 

dikembalikan beserta denda yang dikenakan kepada nasabah 

pembiayaan tersebut. Hal ini biasanya dilakukan pada bulan ke 3 kali 

setelah nasabah  tidak membayar angsuran selama 2 bulan kali 

angsuran. Pengenaan denda diberlakukan  pada akhir waktu pelunasan  

jika nasabah tersebut sudah menerima surat penagihan, sebelum waktu 

pelunasankan masih masuk dalam waktu membayar angsuran, lalu 

ketika waktu pelunasan nasabah diberitahu kembali bahwa nasabah 

harus membayar denda sekian dengan keterlambatan pembayaran 

sekian bulan serta sisa jumlah angsuran yang belum di lunasi. 

5. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Oleh BMT Harum 

Kepatihan Tulungagung. 

Altertnatif yang dipilih oleh BMT Harum  Harum Kepatihan 

Tulunagagung jika nasabah jika mualai dari musyawarah sampai 

diberikan surat penagihan ke 1,2,3 tidak ada tanggapan dari nasabah 

maka pihak BMT Harum melakukan eksekusi jaminan. Maka  pihak 
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BMT dengan berat hati akan meminta nasabah pembiayaan untuk 

menjual barang jaminan secara ridho bi ridho, keiklasan dan 

kesukarelaan pihak BMT tidak menekankan keterpaksaan, guna 

melunasi  sisa pembiayaan di BMT dari pada terlalu berkepanjangan 

urusannya. Namun, apabila harga penjualan/hasil lelang lebih dari sisa 

pembiayaan, maka pihak BMT akan mengembalikannya  kepada 

nasabah pembiayaan. 

6. Kendala yang Dihadapi BMT Harum  Kepatihan Tulungagung 

dalam Mengatasi Nasabah Mampu yang Menuda Pembayaran. 

Dalam pemberlakuan sanksi kepada nasabah yang mampu 

menunda-nunda pembayaran kendala yang dihadapi oleh BMT Harum  

Kepatihan Tulungagung adalah  kebanyakan dari karakter nasabah itu 

sendiri yang sulit untuk membayar hutang mereka jika ditagih tidak 

langsung membayar mereka butuh waktu dalam membayar, pura-pura 

pergi jika mau didatangi kerumah, mereka selalu mencari banyak 

alasan jika ditagih/ susah ditemui padahal sudah tahu jika pihak BMT 

Harum akan mengantarkan surat penagihan yang berisi jumlah denda 

dan sisa angsurannya. Sehingga mereka malas untuk membayar dan 

mengakibatkan penundaan pembayaran angsuran. Itu juga yang 

kendala yang dirasakan oleh BMT Harum Kepatihan Tulungagung.


