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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Ekonomi telah menjadi standar ukuran keberhasilan suatu masyarakat  

baik itu individu, maupun kolektif. Keunggulan suatu masyarakat diukur 

berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan 

menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu ilmu ekonomi menjadi sangat 

penting bagi kehidupan serta kelangsungan hidup dimasyarakat.
1
  

Secara sederhana sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-

aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan yang digunakan untuk 

mencapai tujuan dalam perekonomian.
2
 Dalam pengertian lain sistem ekonomi 

merupakan suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan 

yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, konsumsi, dan 

distribusi pendapatan.
3
 

Adapun pandangan Islam, ekonomi atau Iqtishâd berasal dari kata 

“qosdun” yang berati keseimbangan (equilibrium) dan keadilan (equally 

balanced).
4
 Iqtishâd (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang 

aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan 

mengkomsumsinya.
5
  

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian Islam yang ada 

saat ini, tidak lepas dari sejarah panjang umat Islam yang pada awal 

pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad 

Shallallahu „alaihi wa sallam, diteruskan oleh para sahabat Radhiyallahu 

anhu ajma‟in, Tabi’in dan Tabi’ut tabi’in berlanjut sampai hari ini.  
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 Pada saat ini baik dikota maupun didaerah-daerah tidak jarang kita 

temukan papan-papan baik berukuran kecil maupun sedang di depan sebuah 

gedung atau ruko yang bertulisan BMT. BMT ini merupakan singkatan dari 

Baitul Maal wa at-Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang 

akhir-akhir ini tumbuh dengan pesat.  

Baitul Maal wa at-Tamwil dalam bahasa indonesia sering disebut 

dengan istilah Balai Mandiri Terpadu. Baitul Maal wa at-Tamwil merupakan 

salah satu lembaga pembiayaan alternatif atau lembaga keuangan syariah yang 

penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. BMT pada 

saat ini berada di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 

(Pinbuk). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga 

ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi Mikro.
6
 

Status legal BMT serta mekanisme pembentukan maupun dengan 

aturan yang berkaitan dengan status hukum hampir sama dengan koperasi 

konvensional pada umumnya. BMT lahir dari masyarakat atau oragnisasi 

adapula dari sebuah yayasan khususnya di Indonesia dikembangkan oleh 

Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah.
7
 BMT juga menghimpun 

dana serta menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penghimpun dana 

yang dilakukan oleh BMT berupa simpanan yang berarti dana yang 

dipercayakan oleh anggota kepada BMT yang penyetoran dan 

pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan Pembiayaan atau 

financing yang dilakukan oleh BMT dapat berupa barang tergantung pada 

akad yang disepakati.  

Walaupun demikian menurut laporan penelitian LPPM yang ditulis 

Mawardi dan Taufiq Nurahman dengan judul Peranan BMT Al-Ittihad Dalam 

Membebaskan Masyarakat Pekanbaru Dari Praktik Rentenir. Dituliskan dalam 

penelitian tersebut berbagai macam jasa rentenir yang dikemas dalam berbagai 

bentuk seperti Julo-julo tembak, julo-julo bernomor, ada yang berbentuk 
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memberikan pinjaman langsung ke rumah-rumah, pasar-pasar tradisional, dan 

ada juga dalam bentuk iklan-iklan. 

Praktik ekonomi yang dilakukan tersebut merusak keseimbangan dan  

menggambarkan kembalinya masyarakat ke zaman jahiliah merusak prinsip-

prinsip bermuamalah. Dimana telah jelas disebutkan di dalam Al-Quran 

semua transaksi diisyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana 

Firman Allah,  

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang-orang 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”. (Q.S.Al.Baqarah[2]:275)
8
    

Realitas inilah yang menjadikan perubahan kehidupan ekonomi harus 

di dorong kearah yang lebih baik. Sehingga ekonomi Islam harus segera 

diadaptasikan di masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat distrukturkan 

secara skematik Baitul Maal wa at-Tamwil sebagai sebuah lembaga keuangan 

mikro belum mampu menjadi sebuah lembaga yang aktif melakukan 

pembiayaan dan membawa masyarakat yang salaam, ini dapat dilihat dari 

kurangnya peningkatan ekonomi mikro anggota BMT/masyarakat yang 

bergabung. Sehingga permasalahan ini menjadi menarik untuk diketahui.   

 Maka penulis memutuskan mengangkat permasalahan ini dengan 

judul “Kontribusi Pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil Al-ittihad 

Terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro Anggota KC Panam Kota 

Pekanbaru”  
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B. Penegasan Istilah  

1. Kontribusi Pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil 

Kontribusi diartikan sebagai uang iuran (kepada perkumpulan atau 

sebagainya) berupa sumbangan. Kontribusi dapat merujuk kepada, donasi, 

berbagi, pembayaran.
9
 Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.  

Baitu Mal wa at-Tamwil adalah lembaga keuangan mikro dalam 

bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah balai mandiri terpadu yang 

merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di 

tengah masyarakat yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah islam.
10

  

2. Peningkatan Ekonomi Mikro  

Menurut KBBI peningkatan adalah proses, cara, pertumbuhan 

meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya). Ekonomi adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk 

peningkatan kualitas kehidupan manusia. Hal ini menggambarkan bahwa 

kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kegiatan atau 

fenomena ekonomi yang terjadi dimasyarakat tersebut, perilaku 

masyarakat diarahkan, dimotifasi oleh nilai-nilai yang ada dimasyarakat, 

dipengaruhi oleh hukum ekonomi.
11

 Ekonomi mikro adalah suatu bidang 

studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian 

kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Maka peningkatan 

ekonomi mikro yang dimaksud disini, perubahan dari keadaan atau sifat 

yang negatif berubah menjadi positif. hasil dari sebuah peningkatan dapat 

berupa kuantitas dan kualitas. 
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3. Al-Ittihad 

Al-Ittihad adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan 

dikembangkan oleh masyarakat. Dalam defenisi operasional PINBUK, Al-

Ittihad adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan 

orang seorang atau badan hukum bedasarkan prinsip syariah dan prinsip 

koperasi. Dalam perkembangan lebih lanjut, Al-Ittihad dapat dikatakan 

juga sebagai salah satu pengembang konsep ekonomi dalam Islam 

terutama dalam bidang keuangan.
12

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan 

masalah yaitu, Adakah hubungan yang signifikan antara Kontribusi 

Pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil Al-ittihad dengan Peningkatan 

Ekonomi Mikro Anggota KC Panam Kota Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil Al-ittihad terhadap 

peningkatan ekonomi mikro Anggota KC Panam Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini merupakan pelatihan kemampuan yang 

diharapkan dapat memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan 

teori yang telah diperoleh selama masa studi serta menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman. Serta menjadi salah satu referensi bagi 

para pelaku ekonomi mikro yang sedang berkembang saat ini. Selain 

itu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana stara 

satu (S. 1) Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos). 
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b. Kegunaan praktis 

Sebagai ilmu pengetahuan tentang koperasi syariah serta 

mengetahui sistem pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil Al-ittihad 

terhadap peningkatan ekonomi mikro anggota KC Panam Kota 

Pekanbaru bagi para pelaku ekonomi mikro yang membutuhkan modal 

usaha.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagikan menjadi 6 (enam) bab 

yang masing-masing bab terdiri dari berbagai sub pendukung. Berikut ini 

penjelasan tentang masing-masing bab : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Terdiri Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, 

Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Kegunaan dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Terdiri dari Teori, Kajian Terdahulu, Defenisi Konsepsional dan 

Operasional Variabel dan Hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji 

Validasi, dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM  

  Terdiri dari Subjek Penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari hasil penelitian, Pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Terdiri dari, Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


