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PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL
(BMT) AMANAH CABANG KENDARI (STUDI IMPLEMENTASI DAN

PRINSP SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak tahun berapa pembiayaan akad mudharabah ini telah dilaksanakan?

2. Berapa Jumlah Nasabah yang Mengambil Akad Mudharabah Pada Tahun

2017, dan 2018?

3. Apa yang menjadi persyaratan untuk menjadi nasabah pada produk

pembiayaan mudharabah?

4. Kendala apa yang dialami pihak BMT selama menjalankan pembiayaan

yang menggunakan akad mudharabah?

5. Berapa Jumlah Karyawan Bmt Amanah Cabang Kendari?

6. Produk-Produk Apa Saja Yang Ada di BMT?

7. Bagaimana isi perjanjian Akad mudharabah Di BMT?

8. Dari mana sumber dana BMT?

9. Apakah Ada kontribusi Lembaga Keuangan Non Bank terhadap BMT?

10. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan

Akad Di Baitul Maal Wat Tamwil  Amanah Cabang Kendari?

11. Apakah akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah

diterapkan dalam produk pembiayaan yang ada di BMT Amanah Cabang

Kendari?

12. Apakah pelaksanaan akad Mudharabah pada produk pembiayaan sudah

sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah?



13. Apakah ada panduan BMT Amanah Cabang Kendari dalam

mengimplementasikan akad mudharabah?

14. Bagaimana cara pihak BMT Amanah cabang kendari untuk memastikan

pelaksanaan akad mudharabah sesuai dengan prinsip syariah?

15. Apakah ada aturan yang mengikat pihak BMT Amanah dalam

melaksanakan akad mudharabah?

16. Apakah ada kebijakan internal BMT Amanah cabang kendari dalam

pelaksanaan akad mudharabah yang diberikan kepada nasabah atau calon

nasabah?

17. Bagaimana bentuk pengawasan BMT Amanah terhadap nasabah pengguna

akad mudharabah?

18. Apakah kerugian yang dialami nasabah yang menggunakan akad

mudharabah akan ditanggung bersama antara pihak bmt dan nasabah, atau

tidak?

19. Bagaimana tahap-tahapan pembiayaan akad mudharabah?

20. Berapa jumlah nasabah bmt yang menggunakan pembiayaan mudharabah?

21. Bagaimana proses pengajuan permohonan pembiayaan akad mudharabah

di bmt?

22. Bagaimana pembagian nisbah/bagi hasil saat bapak mendapatkan

keuntungan, dan apakah akad mudharabah ini sudah sesuai engan prinsip-

prinsip syariah?



DATA INFORMAN WAWANCARA

No Nama Informan Posisi/Jabatan

1. Syukur
Koordinator Cabang Kendari

2. Suhartini
Administrasi

3. Helmi
Teller

4.
Bapak Zainab A., Usman

Nadi
Nasabah

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

No Nama Informan Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara
1 Bapak Syukur 1. Sejak tahun berapa pembiayaan

akad mudharabah ini telah

dilaksanakan?

2. Berapa Jumlah nasabah yang

mengambil akad mudharabah pada

tahun 2017, dan 2018?

3. Apa yang menjadi persyaratan

untuk menjadi nasabah pada produk

pembiayaan mudharabah?

4. Kendala apa yang dialami pihak

bmt selama menjalankan pembiayaan

yang menggunakan akad

mudharabah?

5. Berapa jumlah karyawan bmt

amanah cabang kendari?

6. Produk-produk apa saja yang ada

di bmt amanah cabang kendari?

7. Bagaimana isi perjanjian akad

1. jadi untuk pelaksanaan akad

mudharabah ini sudah berjalan pada

tahun 2017, 2018, dan 2019, jadi

untuk tahun ini dilihat dari

perkembangan akad mudharabah ini

kalau memang bagus untuk dari

margin/ bagi hasil nya maka kami

akan melanjutkan dan juga mungkin

dari nasabahnya ingin menggunakan

akad mudharabah kami akan lihat

perkembangannya apakah lebih

banyak yang bermasalah atau

umpanya 75% yang bagus dan 25 %

yang bagus itu kami akan lanjutkan di

tahun 2019 ini terkait dengan akad

mudharabah.

2. jadi untuk total jumlah nasabah

pada tahun 2017 itu berjumlah 15



mudharabah di bmt?

8. Dari mana sumber dana BMT?

9. Apakah ada kontribusi dari

lembaga keuangan non bank terhadap

bmt?

10. Bagaimana  iplementasi akad

mudharabah pada produk pembiayaan

di bmt amanah?

11. Apakah akad mudharabah

mutlaqah dan mudharabah

muqayyadah diterapkan dalam

produk pembiayaan yang ada di bmt

amanah cabang kendari?

12. Apakah pelaksanaan akad

mudharabah pada produk pembiayaan

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah?

13. Apakah ada panduan bmt

amanah dalam mengimplementasikan

akad mudharabah?

14. Bagaimana cara pihak bmt

amanah cabang kendari untuk

memastikan pelaksanaan akad

mudharabah sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah?

15. Apakah ada aturan yang

mengikat pihak bmt amanah dalam

melaksanakan akad mudharabah?

16. Apakah ada kebijakan internal

bmt amanah cabang kendari dalam

pelaksanaan akad mudharabah yang

orang dan untuk tahun 2018

berjumlah 35 orang, jadi jumlah

keselurahan nasabah yang mengambil

akad mudharabah di bmt ini

semuanya 45 orang.

3. untuk persyaratannya yang sudah

saya jelaskan tadi, seperti ktp, surat

nikah, kartu keluarga dan surat izin

usaha.

4. jadi untuk kendala sebenarnya

yang pertama kurangnya karyawan

untuk mengunjungi kepada nasabah-

nasabah. yang kedua itu nasabahnya

tidak ada ditempat usaha saat pihak

bmt terjun langsung dilapangan.

5. untuk di bmt amanah cabang

kendari ada 5 orang.

6. produk nya di sini ada dua, yang

pertama ada produk pembiayaan dan

yang kedua ada produk simpanan. jadi

di produk pembiayaan itu ada

mudharabah, ijarah, jual beli, istisna,

ijarah. kalau untuk simpanan ada

simpanan umum, pendidikan qurban,

ada simpanan berjangka, walimah, dan

haji dan umrah.

7. jadi untuk isi perjanjian itu yang di

maksud ialah formulir saat

pengambilan akad, disitu sudah

tercanum ketika ingin mengambil akad

mudharabah.



diberikan kepada nasabah atau calon

nasabah?

17. Bagaimana bentuk pengawasan

bmt amanah terhadap nasabah

pengguna akad mudharabah?

18. Apakah kerugian yang dialami

nasabah yang menggunakan akad

mudharabah akan ditanggung

bersama antara pihak bmt dan

nasabah atau tidak?

19. Bagaimana tahap-tahapan

pembiayaan akad mudharabah?

8. Sumber dana dari bmt yaitu lpdb,

infoxa dan Nasabah yang mengambil

akad simpanan.

9. Kontribusi dari lembaga lain itu

lpdb dan infoxa.

10. Pelaksanaan akad mudharabah itu

saya kira sudah sama dengan akad akad

yang lain, karena awalnya itu kita harus

promosi  promosi kepada nasabah

untuk pengimplementasian kelapangan

agar mereka tau bahwa di bmt amanah

terdapat akad mudharabah, dan

sosialisasi juga sangat diperlukan

ketika untuk pengimplementasiannya

agar nasabah dapat mengetahui dan

mengerti terkait dengan akad

mudharabah.

11. Jadi untuk penerapan akad

mudharabah mutlaqah dan muqayadah

itu dilaksanakan secara terpisah tetapi

kedua akad ini dijalankan.

12. saya kira sudah, karena kita juga

berlandaskan dasar hukum alqur’an dan

as-sunah.

13. jadi untuk panduan akad

mudharabah itu ada, yang di jelaskan

dalam bukun panduan akad syariah.

14. untuk memastikannya itu kita

berlandaskan qur’an dan hadist.

15. yang mengikat itu yaitu MUI, jadi

ada panduan yang diberikan oleh MUI,



itu kita sebagai pihak bmt harus

berpedoman dengan ketetapan yang

telah MUI berikan.

16. kalau kebijakan itu ada, jadi

kebijakan internal yang dimaksudkan

penerapan yang ditetapkan oleh bmt.

17. kita dari pihak bmt terjun langsung

kelapangan untuk melihat kondisi

nasabah dan menanyakan apa-apa saja

kendala yang dihadapi oleh nasabah

agar dapat memberikan solusi bagi

nasabah.

18. Selagi itu bukan kelalaian nasabah

itu pihak bmt yang menanggungnya.

19. untuk tahapan-tahanpannya itu

tahap permohonan, survey usaha

nasabah, komite, penjadwalan

pencairan pembiayaan, dan keuntungan

nisbah yang disepakati.

2 Ibu Suhartini 20. Berapa jumlah nasabah BMT

yang menggunakan pembiayaan

mudharabah?

20. untuk jumlah nasabah yang

menggunakan akad mudharabah itu

sekitar 45 orang.

3 Ibu Helmi 21. Bagaimana proses pengajuan

permohonan pembiayaan akad

mudharabah di bmt amanah?

21. untuk pengajuan pembiayaan

mudharabah itu pihak bmt memberikan

formulir kepada nasabah dan diisi

sesudah itu mereka siapkan

persyaratannya seperti ktp, kartu

keluarga, surat nikah, dan juga surat

keterangan usaha, yang pentingnya



adalah surat keterangan usaha karena

kalau tidak ada surat keterangan usaha

kami dari pihak bmt tidak memberikan

pembiayaan mudharabah. setelah itu

semua sudah dilengkapi kami

mengumpulkan nasabah untuk ke bmt

agar diberikan sosialisasi mengenai

akad mudharabah ini sebelum

terjadinya akad dan pencairan yang

akan diberikan oleh nasabah.

4 Bapak Zainab A 22. Bagaimana pembagian

nisbah/bagi hasil saat bapak

mendapatkan keuntungan, dan apakah

akad mudharabah ini sudah sesuai

engan prinsip-prinsip syariah?

22. Secara pribadi untuk pembagian

hasil nya itu tergantung dari hasil

penjualan kandang ayam, sapu lidi,

untuk pendapatan nya satu minggu

belum tentu kita pembeli, tetapi jikalau

setelah mendapatkan keuntungan dari

hasil penjualan kandang ayam, sapu

lidi, dan lain-lain itu kita memberikan

bagi hasil untuk bmt sesuai

kesepakatan diawal saat pengambilan

akad mudahrabah. kalau untuk sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah nya,

menurut saya sudah sesuai dengan

syariah karena kita menggunakan akad

ini tidak diberatkan dan tidak ada unsur

paksaan sama sekali ketika ada

keuntungan itu kita mengalokasikan

dana pembagiannya untuk bmt yang

terdapat pada kesepakatan diawal akad.

5. Bapak Usman Nadi 23. Bagaimana pembagian 23. Jadi untuk pembagian bagi hasil



nisbah/bagi hasil saat bapak

mendapatkan keuntungan, dan apakah

akad mudharabah ini sudah sesuai

engan prinsip-prinsip syariah?

itu kita sesuaikan dengan akad yang

telah disepakati dengan pihak bmt,

kalau hasil yang kita dapatkan

misalnya seratus ribu perhari, maka

untuk pihak bmt itu Rp.40.000 dan

untuk kami sebagai penjual kandang

ayam, kami mendapatkan Rp.60.000.

untuk syariahnya sudah sesuai dengan

ketentuan yang bmt terapkan kepada

masyarakat yang ingin mengambil akad

itu sendiri, jadi saya kira sudah sesuai

dengan syariah.
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