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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Dasar Penentuan Margin Murabahah di BMT Sinar Amanah Boyolangu 

Tulungagung 

Suatu lembaga keuangan tidak terlepas dari adanya keinginan untuk 

mendapatkan keuntungan. Demikian pula dengan Lembaga Keuangan 

Syariah Non-Bank berupa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga menginginkan 

keuntungan untuk kelancaran lembaga tersebut, dalam mencari keuntungan 

pastinya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktiknya untuk 

mendapatkan keuntungan dikenal dengan margin. Margin adalah persentase 

tertentu yang ditetapkan (harian, bulanan, dan tahunan). Margin dalam 

praktiknya  biasanya dikenal dalam pembiayaan murabahah, dimana 

pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual 

beli dengan mengungkapkan harga pokok dan juga margin yang diinginkan. 

Keuntungan yang ditentukkan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan 

tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan.
163

 Dalam Al-Qur’an sudah 

dijelaskan terkait dengan penentuan margin/keuntungan melalui jual beli, 

seperti Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275: 

                

                     

                         
                                                           

163
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, … hal. 28-29  
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Artinya: 

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 

(dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
164

 

 

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mendapatkan 

keuntungan itu tidak boleh mengandung unsur riba, harus sesuai dengan 

aturan-aturan syariah, dan bagi orang-orang yang mengambil keuntungan 

lewat riba tersebut adalah penghuni neraka. Maka bisa dikatakan bahwa 

solusi untuk mendapatkan keuntungan adalah melalui jual beli karena Allah 

telah menghalalkan transaksi tersebut.  

Dalam menentukkan margin tidak terlepas adanya dasar penentuannya 

seperti yang sudah diungkapkan oleh bapak Sigit Wicaksono selaku manajer 

dan Ibu Niken ayuningtyas selaku bagian administratif  melalui wawancara 

bahwa dasar acuan menentukkan margin di BMT Sinar Amanah Boyolangu 

Tulungagung adalah BI rate (suku bunga), tenor (jangka waktu), dan 

negosiasi. 

                                                           
164

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: 

Kementerian Agama RI, 2013),  hal. 58  
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Hal ini juga diperkuat dengan teori Adiwarman karim dalam karyanya 

berjudul Bank Islam bahwa besarnya prosentase margin ditentukkan 

berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO (Assets dan Liability 

Committee) bank Syariah. Dalam menentukkan besarnya prosentase margin, 

tim ALCO mempertimbangkan beberapa hal seperti melihat pada BI Rate
165

 

BI Rate  sendiri adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik.
166

 Namun berbeda halnya dengan pengungkapan 

Veithzal Rivai bahwa Islamic Banking harus tidak hanya menjadikan tingkat 

suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga jual (pokok+margin) 

produk murabahah. Cara penetapan margin yang hanya mengacu pada suku 

bunga merupakan langkah sesat sekaligus menyesatkan, dan lebih berat lagi 

dapat merusak reputasi Islamic Banking.
167

 Tetapi pada kenyataan status 

hukum BMT adalah mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih 

bersifat pilihan, bukan keharusan, BMT dapat didirikan dalam bentuk 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan 

hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapat 

sertifikat dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan PINBUK 

harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga 

Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program 

                                                           
165

Adiwarman Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih dan keuangan, …hal. 280 
166

Bank Indonesia, “Penjelasan Bank Indonesia Rate” dalam www.bi.go.id/moneter/bi-

rate. Diakses 15 Januari 2018.  
167

Vethzal Rivai,Islamic Financial Management:teori, konsep dan aplikasi, … hal. 170  
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Proyek Hubungan Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat yang 

dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI).
168

  

Pandangan lain juga dikuatkan oleh Muhammad Ridwan dalam 

karyanya manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)  bahwa keuntungan dari 

pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan karena sifatnya jual beli maka standar 

keuntungannya tidak terbatas.
169

 Selain itu dari Rosyida juga menguatkan 

bahwa Kebijakan penetapan margin di BPRS Amanah Ummah dengan 

mengacu pada karakter nasabah dan jangka waktu.
170

 Demikian juga 

Anggadini mengungkapkan terkait penelitiannya bahwa dimana sebelum 

terjadinya kesepakatan antara mitra dengan BMT atas dasar negosiasi.
171

 

Begitu juga dengan Muhammad yang mengungkapkan bahwa  Kesepakatan 

keduabelah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam 

menentukkan  suatu keputusan.
172

 

Jadi, kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut BMT Sinar Amanah 

Boyolangu Tulungagung menentukkan dasar acuan penentuan margin dengan 

mengikuti laju BI Rate, Jangka waktu, dan negosiasi, dimana dalam hal ini 

juga menjadi acuan lembaga keuangan lain seperti penelitian sebelumnya. 

Namun menurut peneliti jika BMT Sinar Amanah adalah lembaga keuangan 

                                                           
168

 Novita Dewi Masyithoh, Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuanagan Mikro atas Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil, Conomica 

Volume V ed.2 , 2014 
169

 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil…, hal. 177   
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 Nurtanti Rosyida, Analisa Kebijakan dalam Penetapan Margin pada Pembiayaan 

Murabahah di PT. BPRS Amanah Ummah, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No.1,2014 
171

 Sri Dewi Anggadini, Penerapan Margin…, 
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 Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah…, hal 272 
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syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah maka tidak seharusnya 

mengikuti suku bunga melainkan harus mengikuti cara-cara yang sesuai 

syariah, karena memang dari penjelasan diatas bahwa mengikuti suku bunga 

itu adalah jalan yang menyesatkan. Apabila suatu lembaga Keuangan Syariah 

mengikuti suku bunga maka bisa dikatakan bahwa antara Lembaga Keuangan 

Konvensional dengan BMT Sinar Amanah  tidak ada perbedaan, untuk itu hal 

yang seperti  ini harus dijadikan pertimbangan dan solusi lain dalam 

menentukkan margin. Alangkah baiknya dalam menentukkan margin 

acuannya adalah  dengan mengikuti cara Rasululloh. Namun tidak menutup 

kemungkinan karena BMT Sinar Amanah masih berskala kecil dan badan 

hukumnya pun dalam bentuk koperasi terlebih lagi harus mendapatkan 

sertifikat dari PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil)  dan PINBUK sendiri 

juga harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia jadi BMT akan 

beracuan pada suku Bunga Bank Indonesia.  

Selain BI Rate, jangka waktu juga dijadikan acuan, karena dalam 

memberikan suatu pembiayaan tidak luput dari adanya bagaimana sistem 

pengembalian dan jangka waktunya. Dalam perhitungan margin faktor jangka 

waktu menjadi utama karena dalam praktik di BMT Sinar Amanah  semakin 

lama jangka waktu yang diinginkan maka semakin besar prosentase margin 

yang diberikan, tetapi acuan negosiasi dari anggota dan pihak BMT juga 

menjadi faktor terpenting. Negosiasi dijadikan acuaan karena sebagai sarana  

untuk melakukan musyawarah dan kesepakatan selain itu juga memberikan 

kebebasan bagi anggota yang melakukan pembiayaan untuk menawar dan 
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juga untuk bersosialisasi terkait dengan pembiayaan tersebut. pada masa 

Rasululloh pun ketika berdagang juga menggunakan negosiasi agar jual 

belinya mengandung unsur kerelaan tanpa ada yang merasa di rugikan dan 

secara baik dan benar sesuai dengan yang diterapkan di BMT Sinar Amanah 

Boyolangu Tulungagung. Dapat dikatakan bahwa BMT Sinar Amanah 

Boyolangu Tulungagung belum sesuai prinsip syariah karena dasar acuan 

dalam penentuan margin murabahah masih beracuan pada suku bunga Bank 

Indonesia (BI Rate) namun dasar acuan lainnya seperti jangka waktu dan 

negosiasi sudah sesuai dengan syariah.  

 

B. Metode Perhitungan Margin Murabahah di BMT Sinar Amanah 

Boyolangu Tulungagung 

Produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Sinar Amanah 

menggunakan akad murabahah biasanya digunakan untuk membiayai 

kebutuhan anggota baik untuk pembelian kendaraan untuk usaha, 

perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam akad murabahah ini pihak BMT 

Sinar Amanah menginformasikan terkait dengan harga pokok dan margin 

pada awal perjanjian. Setiap lembaga pastinya tidak terlepas dari adanya 

sebuah aturan, begitu pula dengan BMT Sinar Amanah yang memiliki 

berbagai aturan umum terkait dengan metode perhitungan margin 

murabahah. Metode perhitungan adalah suatu cara atau jalan untuk 

menghitung maupun menghasilkan suatu hasil yaitu margin.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit selaku Manajer BMT 

Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung bahwa metode perhitungan margin 

murabahah menggunakan metode angsuran tetap. Begitu pula dengan hasil 

wawancara dengan Ibu Niken Ayuningtyas selaku bagian administratif yang 

juga menjelaskan bahwa metode yang digunakan adalah Metode flat.  

Metode flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga 

pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya.
173

 Dalam 

hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Niken Ayuningtyas bahwa metode flat 

perhitungan antara harga pokok dan marginnya sendiri sama seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Sigit Wicaksono bahwa flat itu menggunakan satu 

harga dengan angsuran tetap. Hal ini juga diperkuat oleh teori Rizal yaya 

dalam karyanya berjudul Akuntansi Perbankan Syariah bahwa dalam praktik 

perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, 

makin lama jangka waktu pembiayaan makin besar margin yang dikenakan 

pada nasabah. Dalam ekonomi syariah pembolehan konsep tersebut 

dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan dan 

setelah margin ditentukan, nilai angsuran tersebut bersifat tetap dan tidak 

berubah.
174

 Demikian halnya dengan penelitian Nofianti bahwa antara Bank 

Syariah di Indonesia masih merujuk pada Bank Konvensional yang 

menggunakan Metode Annuitas dan Bank Brunei Darussalam juga 

menggunakan metode Annuitas dengan mengacu pada kesepakatan 
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Adiwarman, A.Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih dan Keuangan,… hal. 282  
174

 Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 165 
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bersama.
175

 Dalam penelitiannya Kristanti juga menjelaskan terkait 

mekanisme perhitungan margin yang digunakan disini adalah perhitungan 

metode proporsional dan metode anuitas yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

No.84/DSN-MUI/XII/2012, dimana dalam penerapannya lembaga ini masih 

belum menerapkan metode proporsional tersebut melainkan menggunakan 

metode yang sederhana namun sebetulnya perhitungannya sama dengan 

metode tersebut tetapi menimbulkan selisih angsuran.
176

 Selain itu Pravita 

sari dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa Metode Pengakuan 

Keuntungan pada Bank Muamalah menggunakan metode Anuitas, sehingga 

hal tersebut sesuai dengan fatwa No.84.
177

 Berbeda halnya dengan 

perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah yang diterapkan 

BMT As-Salam menggunakan metode mark-up pricing.
178

 Mark-up Pricing 

adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark up biaya produksi 

komoditas yang bersangkutan.
179

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa BMT Sinar Amanah Boyolangu 

Tulungagung menerapkan metode perhitungan flat dimana harga pokok dan 

margin dihitung sendiri, kebanyakan lembaga keuangan pastinya juga 

menggunakan metode ini karena dianggap proses perhitungannya mudah 

                                                           
175

 Leny Nofianti, Andi Irfan, Tasriani, The practice of determining margin of financing 

in sharia bank: A case study in Indonesia and Brunei Darussalam, international Confernce on 
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 Ika Neni Kristiani, Analisis Metode Perhitungan Margin Pembiayaan Murabahah 
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seperti pada penelitian sebelumnya, jika dilihat dari fatwa DSN-MUI juga 

menyebutkan bahwa metode flat itu termasuk metode proposional, dimana 

metode ini diberlakukan apabila metode ini memang banyak dilakukan oleh 

banyak orang dalam berdagang. Walaupun demikian BMT maupun Lembaga 

Keuangan Syariah harus berhati-hati dalam menentukkan metode yang 

digunakan dengan mempertimbangkan  kemaslahatan bagi semua pihak dan 

bagi keberlangsungan dan pertumbuhan BMT Sinar Amanah. Namun tidak 

kemungkinan lembaga lain juga menerapkan metode lainnya. Jadi secara 

umum metode perhitungan margin apapun bisa digunakan oleh setiap 

lembaga keuangan tergantung bagaimana aturan maupun SOP (Standart 

Operating Procedure)  yang cocok dan dapat diterapkan dengan syarat sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. Dapat dikatakan bahwa metode perhitungan 

yang diterapkan BMT Sinar Amanah sudah sesuai syariah karena memang 

diperbolehkan dalam syariah. Perhitungan metode ini dengan menentukkan 

margin dari  jumlah pembiayaan dikali dengan prosentase (2% X Jangka 

waktu)  kemudian hasil tersebut ditambah dengan jumlah pembiayaan dibagi 

dengan jangka waktu sehingga menghasilkan angsuran yang harus dibayarkan 

secara tetap perbulannya. Dan untuk prosentase margin itu kebanyakan 

margin yang ditetapkan oleh lembaga Keuangan Syariah kurang lebih sekitar 

2% perbulannya. Prosedur Perhitungan margin dan pembayaran angsuran bisa 

dilihat di tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.1 Perhitungan Margin Murabahah  

 

Pembiayaan  Rp 5.000.000 

jangka waktu  12 bulan 

tingkat Margin  2%X12 bulan 

Perhitungan  

Prosentase 

Margin  
2% X12 bulan = 24 % 

Margin 

Keuntungan  

24% X Rp 5.000.000 =  Rp 

1.200.000 

Angsuran  per 

bulan 

Rp 5.000.000+Rp1.200.000 

=Rp6.200.000 

  Rp 6.200.000:12 = 516,666 

Pokok/Bulan Rp 5.000.000:12 = Rp 416,666 

Margin/Bulan Rp 1.200.000 : 12 =Rp 100.000 

 Sumber: Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Sinar Amanah 

 

 Tabel 5.2 Kartu Angsuran Pembiayaan Murabahah  

Angsuran 
Tanggal  

Bayar 

Angsuran pembiayaan 
Jumlah 

Pokok Margin+Jasa 

    Rp 5.000.000 Rp 1.200.000 Rp 6.200.000 

1 9/9/2017 Rp 416,666 Rp 100.000 Rp 516,666 

2 9/10/2017 Rp 416,666 Rp 100.000 Rp 516,666 

3 9/11/2017 Rp 416,666 Rp 100.000 Rp 516,666 

4 9/12/2017 Rp 416,666 Rp 100.000 Rp 516,666 

5 9/13/2017 Rp 416.666 Rp100.000 Rp 516,666 
Sumber: Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Sinar Amanah 

Dalam hal ini semua hal sudah dijelaskan bahwa BMT Sinar Amanah 

menggunakan metode flat, dengan menyendirikan antara pokok dan 

marginnya. Selain itu dalam  kartu tersebut secara transparan dijelaskan oleh  

pihak BMT Sinar Amanah  yang mengambil keuntungan sekian tanpa dan 

unsur yang tersembunyi.  
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C. Penerapan Penentuan Margin Murabahah dalam Meningkatkan 

Pendapatan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung 

Praktik penentuan margin murabahah di BMT Sinar Amanah 

Boyolangu Tulungagung ditujukan untuk membantu anggota baik itu untuk 

usaha, perdagangan, konsumtif maupun lainnya karena pembiayaan 

murabahah sendiri dianggap pembiayaan yang mudah dan dapat dimengerti 

bagi khalayak umum, selain itu pihak BMT sendiri menawarkan produk 

pembiayaan sesuai dengan permintaan anggota. Namun menurut Ismail 

pembiayaan murabahah  kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang 

diberikan langsung dalam bentuk uang.
180

 Pembiayaan murabahah ini 

dijadikan sebagai alternatif untuk menghindarkan dari unsur riba. Dalam hal 

ini BMT sendiri juga melakukan suatu kegiatan usaha dimana dalam hal ini 

sangat dianjurkan bagi kaum muslim. Anjuran untuk melakukan kegiatan 

usaha juga disampaikan Rasululloh agar seorang muslim dapat memiliki 

wirausaha seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur’an pada 

Surat Al-Jumuah ayat 10 berbunyi: 

                         

                
Artinya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung.
181
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Pada ayat diatas sudah dijelaskan bahwa kita sebagai  seorang muslim  

hendaknya  mencari karunia Allah melalui  berwirausaha, disisi lain kita juga 

tidak boleh lupa untuk selalu beribadah kepada Allah.  

Dalam memenuhi tupoksinya BMT Sinar Amanah sebagai lembaga 

keuangan syariah untuk membantu mengatasi permasalahan anggota dengan 

menawarkan produk berupa pembiayaan murabahah. Dimana pembiayaan ini 

bisa dikatakan sesuai prinsip syariah karena menggunakan akad jual beli, dan 

akad tersebut benar-benar sudah di halalkan sesuai dengan pembahasan 

sebelumnya. Dalam praktiknya pihak BMT sendiri memberikan kebebasan 

anggota untuk melakukan pembiayaan murabahah dengan menggunakan 

akad wakalah dimana BMT memberikan kuasa untuk mewakilkan dalam 

pembelian barang. Dalam memberikan pembiayaan pastinya BMT sendiri 

juga mengharapkan mendapatkan keuntungan untuk perkembangan lembaga 

itu sendiri. Pendapatan disini adalah kenaikan harta perusahaan yang 

disebabkan oleh adanya transaksi dengan pihak ketiga, misalnya penjualan, 

pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan komisi. Besarnya 

pendapatan ini secara tidak langsung akan menambah modal.
182

 Upaya yang 

dilakukan BMT Sinar Amanah bisa diwujudkan dalam bentuk memberikan 

pembiayaan untuk membantu meringankan permasalahan anggota dengan 

menggunakan akad murabahah. Pembiayaan ini lebih identik dengan 

pengungkapan margin/keuntungan, tidak terlepas dari itu juga pastinya 

memerlukan negosiasi sebelum terjadinya kesepakatan antara anggota dan 
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hal.3 



110 

 

 

 

juga BMT. Selain itu BMT sendiri juga mengupayakan untuk memberikan 

margin yang sesuai standar dengan pertimbangan berbagai hal yang nantinya 

juga berimbas pada peningkatan pendapatan. Demikian sesuai dengan yang 

diungkapkan Veitzal Rivai dalam karyanya Islamic Financial Management 

bahwa dalam menentukkan harga jual penjualan, Rasululloh secara transparan 

menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk 

setiap komoditas, dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan.
183

 Dalam 

hal ini sudah terlihat jelas ketika suatu lembaga Keuangan mengambil 

keuntungan atau margin yang diinginkan itu harus wajar maupun mengikuti 

margin yang sesuai dasar. Tetapi, dalam praktiknya penentuan margin 

ataupun prosentase yang diterapkan BMT Sinar Amanah dirasa menurut 

anggota tidak keberatan dan juga dengan adanya pembiayaan tersebut akan 

membantu mengatasi permasalahan anggota tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah banyak anggota yang belum mengerti tentang produk 

pembiayaan murabahah dan juga tidak mengerti akan adanya 

margin/keuntungan. Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud merasa 

keberatan pun itu dikarena usahanya tidak berjalan lancar sehingga untuk 

membayarkan angsurannya dirasa keberatan dan sering terlambat membayar.  

Jadi bisa dikatakan hasil wawancara dengan Bapak Sigit terkait penentuan 

margin dalam meningkatkan pendapatan itu dirasa sangat berimbas karena 

ketika margin yang diterapkan tidak memberatkan anggota maka tingkat  
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pengembalian angsuran pembiayaan juga akan berjalan dengan tepat 

sehingga akan meningkatkan pendapatan BMT Sinar Amanah. 

Dari hasil wawancara ibu Niken Ayuningtyas diungkapkan untuk 

menanggulangi permasalahan dalam pembayaran angsuran maka BMT Sinar 

Amanah sendiri memberikan keringanan apabila terjadi keterlambatan, lalu 

tidak dikenakan denda (tajir). Namun jika ada yang membayar melewati 

waktu/bulan yang diperjanjikan maka akan dikenakan denda sesuai dengan 

yang dituliskan di akad yaitu sebesar 0,17% per hari dari sisa pembayaran 

selain itu jika memang tetap belum bisa membayar maka akan diadakan 

negosiasi lebih lanjut dan dicarikan solusi. Demikian juga ungkapan dari 

wawancara bersama Bapak Sigit Wicaksono bahwa apabila seorang anggota 

tidak bisa menyelesaikan pembayaran atas pembiayaan tersebut maka akan 

dicarikan solusi yang terbaik dan ketika ada uang denda itu, tidak masuk 

dalam keuntungan melainkan dimasukkan kedalam dana infaq dan shadaqah. 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan teori Ismail dalam buku Perbankan 

Syariah bahwa denda atas tunggakan nasabah, diperkenan dalam aturan 

perbankan syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam 

melakukan angsuran, namun pendapatan yang diperoleh dari denda tidak 

boleh diakui sebagai pendapatan operasional yang akan dimasukkan dalam 

rekening tertentu untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Dan bila 

nasabah menunggak terus dan tidak mampu membayar lagi, maka dapat 

diselesaikan dengan murah, namun apabila musyawarah tidak tercapai maka 
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penyelesaiannya di serahkan kepada pengadilan agama.
184

 Selain teori 

tersebut Muhammad dalam bukunya berjudul managemen keuangan syariah 

juga mengungkapkan terkait dengan nasabah mampu yang menunda 

membayar tetapi tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 

utangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa denda 

sejumlah uang yang besarnya ditentukkan atas dasar kesepakatan dan dibuat 

saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan 

sebagai dana sosial.
185

 Dalam hal ini ketika ada permasalahan terkait dengan 

penundaan pembayaran angsuran sangat berimbas pada pendapatan BMT 

karena pendapatan atau angsuran yang seharusnya diperoleh setiap 

periodenya terkadang harus diterima di periode selanjutnya, selain itu denda 

yang diperoleh dari penundaan pembayaran tersebut nantinya juga tidak akan 

masuk dalam dana pendapatan melainkan dana infaq dan shodaqoh.  

Dalam hal ini Bapak Sigit Wicaksono juga menyampaikan bahwa hasil 

margin atau keuntungan disini sangat berimbas pada peningkatan pendapatan 

BMT Sinar Amanah, karena semakin banyak pembiayaan murabahah yang 

disalurkan kepada anggota maka semakin banyak juga pendapatan yang akan 

diperoleh. Dalam setiap periodenya margin ini langsung dapat diperhitungkan 

sesuai dengan hasil angsuran pembiayaan dari anggota. Demikian juga yang 

diungkapkan oleh Veithzal Rivai dalam karyanya Islamic Banking bahwa 

semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah 

akan menentukkan kemampuan bank dalam menghasilkan net margin, 
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sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap 

margin diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk 

menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/nisbah bagi 

hasil.
186

 Selain itu, Rizal Yaya juga menguatkan dalam karyanya berjudul 

Akuntansi Perbankan Syariah bahwa setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah 

akan mengakui adanya pendapatan margin, besarnya pendapatan margin yang 

diakui bergantung pada alternative pendekatan yang digunakan. Besarnya 

pendapatan yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang 

digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya 

margin setiap bulan adalah sama, sedang bila menggunakan pendekatan tabel 

anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan 

bulan kedua dan seterusnya.
187

 Seperti halnya dengan BMT Sinar Amanah 

yang menggunakan metode proporsional berupa metode flat dimana, jika 

menggunakan metode ini maka margin akan diakui setiap bulannya dengan 

nominal yang sama. Berbeda halnya dengan penelitian dari Pravita Sari ketika 

melakukan penjurnalan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan 

murabahah sebagai piutang murabahah dengan membukukan porsi pokok dan 

margin dalam jadwal angsuran, dan margin yang di bukukan oleh bank belum 

boleh diakui sebagai pendapatan murabahah sebelum pembiayaan selesai.
188
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Jadi kesimpulan dari pandangan diatas adalah dari segi penerapannya 

BMT Sinar Amanah dalam meningkatkan pendapatan sudah sesuai syariah 

dengan mempertimbangkan kesejahteraan anggota. Tetapi yang menjadi 

permasalahan adalah banyaknya Anggota yang belum mengerti terkait 

dengan produk pembiayaan dan margin. Bagi pihak BMT menjelaskan bahwa 

ada negosiasi serta anggota juga diperbolehkan menawar margin tetapi pada 

kenyataan itu sangat berbeda yang diungkapkan oleh anggota pembiayaan. 

Ketika permasalahan ini terjadi, maka akan timbul persepsi anggota bahwa 

antara BMT Sinar Amanah dengan lembaga keuangan konvensional itu sama. 

Persepsi yang sama ini akan memunculkan berbagai ketimpangan yang dari 

anggotanya sendiri juga hanya mengikuti aturan dari BMT Sinar Amanah 

yang selain itu anggota juga beracuan pada kredit di lembaga keuangan 

konvensional. Maka dari itu, perlu adanya kajian mendalam/sosialisasi terkait 

produk-produk yang sesuai syariah.  

BMT Sinar Amanah sendiri juga sudah berupaya untuk memberikan 

margin yang sesuai dasar, ketika anggota merasa tidak keberatan dengan 

margin yang diterapkan maka imbasnya akan langsung kepada angsuran 

pembiayaan setiap bulannya. Namun ketika anggota terlambat dalam 

membayar angsuran maka margin yang diperoleh harus diterima di periode 

selanjutnya, dalam praktiknya memang BMT Sinar Amanah sendiri 

memberikan denda ketika terlambat tapi dana tersebut nantinya akan masuk 

ke dalam dana infaq dan shadaqah, jadi tidak ada imbasnya terhadap 

pendapatan. Hasil margin bisa dilihat maupun di hitung langsung melalui 



115 

 

 

 

angsuran pembiayaan anggota yang tepat waktu dalam pembayarannya setiap 

bulannya dan akan langsung berimbas pada pendapatan BMT Sinar Amanah 

dengan nominal yang sama. 


