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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Baitul Mal  Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir 

Pekanbaru 

Baitul Mal Wat Tamwil BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru 

merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal dengan sebutan 

Koperasi Syariah yang beroperasi berdasarkan syariah, dimana sistem bunga di 

koperasi konvensional diganti dengan sistem bagi hasil. pendirian Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru diawali dengan suatu 

gagasan untuk memberikan atau menyediakan suatu lembaga keuangan berbentuk 

koperasi syariah yang sesuai dengan umt Islam yang merupakan penduduk yang 

mayoritas di Kota Pekanbaru. 

Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil menyelenggarakan rapat 

pembentukan koperasi pada hari minggu tanggal 15 Juni 2000, yaitu diprakarsai 

oleh 30 orang. Atas kuasa rapat pembentukan koperasi tersebut maka terbentuklah 

pengurus koperasi yang terdiri dari: 

Ketua   : Agung Subarkat 

Wakil Ketua  : Aswandi Janahar 

Sekretaris  : Yon Handri Zulzani 

Wakil Sekretaris  : Nurbaity Aswan WiraPutri 

Bendahara  : Rainir 



62 
 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad merupakan lembaga keuangan 

mikro syariah yang notebenenya adalah lembaga keuangan asset umat dengan 

prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Baitul Maal 

wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad dibentuk sebagai upaya memberdayakan umat 

secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan, serta kegiatan 

yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah 

yang lebih baik, aman dan adil. 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad adalah badan pengembangan 

usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. Baitul Maal wa 

Tamwil (BMT) Al-Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-

Undang Koperasi 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai prinsip 

Koperasi Syariah. 

Setelah lebih kurang 15 bulan beroperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Al-Ittihad Rumbai didaftarkan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Kota Pekanbaru pada tanggal 31 Oktober 2001 dan memperoleh Badan 

Hukum No. 22/BH/DISKOP & UKM/3/X/2001. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 

Al-Ittihad Rumbai juga memperoleh Sertifikat Operasional dari PINBUK No. 

034/PINBUK/RIAU/XI/2000. 

Dari tahun ketahun anggota Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad 

Rumbai terus mengalami kenaikan jumlah anggota, sampai saat ini tahun 2016 

jumlah anggota Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai sebanyak . 

 

 



63 
 

 

4.2 Visi, Misi dan Fungsi Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

Al-Ittihad 

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan, tujuannya adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan menetapkan Visi dan 

Misi bisnis untuk usahanya. Adapun yang menjadi visi, misi dan fungsi Baitul 

Maal wa Tamwil (BMT) Al-Itiihad Rumbai Pesisir Pekanbaru, yaitu: 

a. Visi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Itiihad adalah menjadi pusat 

dakwah Islam terpadu untuk mewujudkan masyarakat madani yang 

sejahtera lahir dan batin serta bahagia dunia dan akhirat. 

b. Misi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Itiihad adalah memacu pembinaan 

umat dalam bidang pengembangan usaha muamalat Islam. 

Fungsi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Itiihad adalah menjalin Ukhtuah 

Islamiyah (persudaraan Islam) melalui pungutan dan penyaluran zakat, infaq dan 

sadakah serta memasyarkatkannya dan menunjang pemberdayaan umat melalui 

program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa 

dan santunan kaum Dhuafa. 

Dan yang menjadi tujuan utama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Itiihad 

adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi 

tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya 

melalui kegiatan pendukung lainnya. 
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4.3 Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad 

Maju mundurnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh organisasi yang 

baik, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang melihatkan sejumlah tugas 

serta wewenang tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan dalam suatu perencanaan. 

Perencanaan suatu organisasi sangat penting artinya bagi suatu persoalan 

karena struktur organisasi dapat memperjelas batas dari tugas, wewenang dan 

tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi, sehingga hal ini 

dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang 

disebabkan oleh kebingungan dan ketidaktentuan tentang pemberian tugas, serta 

untuk melakukan jaringan komunkikasi keputusan yang akan mendukung sasaran 

pencapaian tujuan. 

Struktur organisasi yang baik adalah yang harus memenuhi syarat yang 

efektif dan efisien. Suatu organisasi yang efektif adalah jika memungkinkan setiap 

individu mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien 

adalah jika memudahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan biaya yang 

minimal untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal atas setiap 

penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut. 

Untuk lebih jelasnya struktur Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad 

Rumbai Pesisir Pekanbaru dapat dilihat sebagaimana pada bagan sebagai berikut: 
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4.4 Prinsip dan Nilai Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-

Ittihad 

Prinsip dan nilai koperasi syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad 

sebagai berikut: 

a) Berkembang sesuai syariah 

b) Berakhlaq mulia sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah 

c) Taat pada syariat islam, undang-undang dan hukum 

d) Menghargai nasabah sebagai bagian integral kemajuan BMT 

e) Mengutamakan ukhuwah islamiyah 

f) Saling menolong dan berlomba dalam kebajikan. 

 

4.5 Produk Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al- Ittihad 

Rumbai Pekanbaru 

Produk pembiayaan sebagai berikut: 

a) Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli barang antara mitra 

dengan BMT Al- Ittihad dengan menyatakan harga perolehan beli atau 

harga pokok kemudian ditambah keuntungan atau margin yang 

keuntungannya tersebut telah disepakati kedua belah pihak. Pihak BMT 

memberikan kuasa kepada mitra untuk membeli barang-barang kebutuhan 

mitra atas nama BMT. Lalu barang tersebut dijual kepada mitra dengan 

harga pokok ditambah  

b) Pembiayaan Musyarakah 
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Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan akad kerja sama 

usaha produktif yang halal antara BMT dengan mitra dimana sumber dana 

dari kedua belah pihak, keuntungan dibagi sesuai yang telah disepakati 

kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung kedua belah pihak 

dengan porsi modal masing-masing. 

c) Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerja sama BMT selaku 

pemilik modal (shahibul mal) dengan mitra selaku pengelola usaha 

(mudharib) untuk pengelola usaha yang produktif dan halal, dan hasil 

keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah 

pihak. 

 


