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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian terpenting 

yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan sebagian besar Negara 

berkembang
1
. Namun demikian, Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

masih memiliki berbagai kelemahan, seperti terbatasnya akses terhadap lembaga 

keuangan (khusus perbankan), pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas 

SDM yang belum memadai, serta skala dan teknik produksi yang masih rendah.  

Melihat kondisi tersebut, maka berbagai Lembaga Keuangan Mikro 

Syari’ah (LKMS) seperti Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) banyak bermunculan 

dan mencoba untuk memberikan solusi keuangan syariah dalam upaya untuk 

membantu mengembangan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

banyak berkembang di berbagai kota besar di Indonesia dan salah satunya di Kota 

Pekanbaru
2
.   

Di Kota Pekanbaru sendiri, pertumbuhan Usaha mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) sangat pesat seperti yang terjadi di Kecamatan Rumbai Kota 

Pekanbaru. Mengingat tingginya pertumbuhan Usaha mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), maka Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

juga mulai bekembang beberapa tahun terakhir.  

 

                                                             
1
  http://www. Bappenas.go.id. 

2 Amin Ajiz, 2004, Pedoman Pengelolaan BMT, (Jakarta ; PINBUK), Hal. 5. 
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Untuk dapat terus mengembangkan usahanya, maka Baitul Mal Wat 

Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru terus menargetkan pertumbuhan jumlah 

nasabahnya yang terfokus pada Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 

setiap tahunnya. Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi konsen 

utama bagi Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru untuk dijadikan 

nasabah agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pekanbaru khususnya yang 

memiliki Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa terus tumbuh dan 

berkembang.  

Selain menerapkan target pertumbuhan jumlah nasabah, hal lain yang 

dilakukan oleh Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah 

dengan menawarkan berbagai produk unggulan yang dimiliki oleh Baitul Mal Wat 

Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Hal ini penting dilakukan agar minat 

masyarakat untuk menjadi nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai 

Pekanbaru  terus tumbuh dan berkembang dari tahun ketahun.  

Selain menawakan berbagai produk unggulan kepada nasabah, Baitul Mal 

Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru juga sangat memperhatikan tingkat 

kedisiplinan karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan guna untuk 

mengefisienkan koordinasi secara tepat agar target yang ditetapkan oleh Baitul 

Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dalam memprioritaskan 

pengembangan pada Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota 

Pekanbaru terus bisa berkembang dengan pesat. 

Keberadaan Baitul Mal Wat Tamwil diharapkan dapat memberikan 

berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti: 



3 

 

a. Meningkatkan kesejahteraan para anggota.  

b. Mengembangkan sikap hidup hemat, ekonomis dan berpandangan 

kedepan.  

c. Memberikan pelayanan modal bagi anggota.  

d. Melatih diri berfikir dan bermusyawarah.  

e. Belajar memimpin dan mengembangkan tanggung jawab.  

f. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.  

g. Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya pelatihan pengelolaan 

BMT).
3
 

Selain memiliki berbagai manfaat, keberadaan  Baitul Mal wa Tamwil 

(BMT) juga diharapkan memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan kepada 

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan beberapa peran 

atau kegiatan sebagai berikut: 
4
 

a. Pembiayaan 

b. Pembinaan Pedagang 

c. Pemasaran Produk / Jasa 

Meskipun demikian, tidak semua pelaksanaan pengembangan kepada 

Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berjalan dengan lancar.   

Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada Baitul Mal Wat Tamwil Al 

Ittihad Rumbai Pekanbaru di antaranmya adalah sebagai berikut:  

                                                             
3
  Suhrawardi dan Farid Wardi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), Hal. 

124. 
4
  Neni Sri Imaniyati, Aspek-Aspek Hukum BMT (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 

93. 
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1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan 

syariah, sehingga perlu adanya kegiatan sosialisasi yang rutin dan 

berkelanjutan agar pemahaman masyarakat tentang system keuangan 

syariah bisa benar-benar dapat dipahami dan masyarakat tertarik untuk 

menjadi anggota Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai 

Pekanbaru dan bisa mengembangkan Usaha mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang dimilikinya. Namun kegiatan sosialisasi ini 

masih belum maksimal karena terbatasnya SDM yang dimiliki oleh 

Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru.  

2. Keinginan Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru  

dalam memberikan bantuan keuangan syariah kepada Usaha mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) belum bisa berjalan dengan maksimal. 

Hal ini dikarenakan banyak warga yang minat untuk mengambil dana 

pinjaman dari Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru 

guna menunjang usaha yang dimilikinya namun enggan untuk menjadi 

anggota Baitul Mal Wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dengan 

alasan proses yang ribet.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL 

AL ITTIHAD DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL 

MENENGAH DI KECAMATAN RUMBAI, KOTA PEKANBARU’’. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjdinya kesalahapahaman dalam memahami 

penelitian ini, maka akan penulis uraikan secara jelas mengenai masing-masing 

istilah dalam penulisan proposal ini: 

1. Peran  adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam 

suatu kedudukan, baik kedudukan yang diperoleh secara sengaja maupun 

tidak sengaja karena individu itu merupakan anggota dari suatu 

masyarakat tertentu
5
. 

2. Baitul Maal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai 

tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan 

maupun pengeluaran negara.
6
 Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik 

sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala 

macam harta yang menjadi pendapatan negara
7
. Baitul Mal Wat Tamwil 

Al Ittihad Rumbai Pekanbaru adalah satu Baitul Mal Wat Tamwil yang 

berada di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. 

3. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur dalam undang-undang
8
. 

 

                                                             
5
 Soekanto, Soerjono, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : Raja Grafindo Persada) 

Hal. 37. 
6
 Dahlan, Abdul Aziz. et.al. 2003, Ensiklopedi Hukum Islam. Cetakan II. (Jakarta : PT 

Ichtiar Baru van Hoeve), Hal. 38. 
7
 Zallum, Abdul Qadim, 1983, Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut : Darul 

‘Ilmi Lil Malayin. 
8
  M. Tohar, 2007, Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia. (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada), Hal. 49. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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C. Permasalahan 

1. Ruang Lingkup Kajian 

Adapun ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah terfokus pada 

peran Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad dalam melakukan pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil Menengah di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 

 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah 

peran Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad dalam pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil Menengah di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Baitul Maal 

wat Tamwil Al Ittihad dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah 

di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad 

Rumbai Pekanbaru dalam meningkatkan kinerjanya untuk 

meningkatkan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil Menengah di 

Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. 
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b. Manfaat teoritis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya yang 

berkaitan dengan masalah pengembangan masyarakat dan sekaligus 

untuk mengimplementasikan pengetahuan yang di peroleh penulis 

selama di bangku kuliah dan sebagai bahan  informasi dan referensi 

dimasa yang akan datang bagi penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi  6 (enam) 

bab, dimana masing-masing bab-nya berisi  sebagai berikut: 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, penegasan 

istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan  masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi tentang kerangka teoritis, konsep 

operasional dan tinjauan penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang membahas tentang metode penelitian yang  

meliputi lokasi  penelitian, sumber data, teknik analisis data dan 

sistematika penulisan. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM   BMT   AL ITTIHAD RUMBAI 

PEKANBARU 

Merupakan bab yang membahas tentang profil industri dan  

perkembangan Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

BAB V :    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dari 

permasalahan yang dikemukakan.  

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan. 

 


