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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori 

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat 

konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum 

teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), 

prediction, dan pengendalian (control) suatu gejala.
13

 

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.
14

 Pembiayaan atau financing adalah pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga. Dalam terminologi bank syariah, pinjaman atau penggunaan 

uang pihak lain yang terjadi dalam kaitan dengan suatu transaksi 

komersial disebut sebagai pembiayaan.
15

 Pengertian yang sama mengenai 

pembiayaan dapat pula dilihat dari ketentuan undang-undang perbankan 

di Indonesia. Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pembiayaan adalah 

penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhrabah dan musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah mutahiyah bit tamlik. 

c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piautang qard. 

d. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), cet. 25, hlm. 54. 
14

 Rachmat-bot, “Wikipedia: Kontribusi”, Dalam http://id.m. wikipedia.org/ 

wiki/kontribusi, (diakses 24 juli 2017). 
15

 Ahim Abdurahim, Ekonomi dan Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 30. 
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dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa 

imbalan, atau bagi hasil. 

Undang-undang di atas jelas menunjukkan bahwa pembiayaan 

bukan bersifat utang yang diberi sendiri, melainkan penyediaan dana yang 

hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditentukan. Di samping 

itu, Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa 

pembiayaan harus berkaitan dengan transaksi bagi hasil, jual beli, dan 

sewa menyewa, yang bertitik tolak pada barang atau usaha di sektor riil. 

Transaksi dalam sektor riil ini disebut sebagai underlying transaction dari 

akad.
16

 

 Kalaupun juga dimungkinkan adanya peminjaman uang atau qard, 

seperti yang disebutkan berupa qard, tetapi pinjaman ini tidak 

diperkenankan mengandung bunga.
17

   

  Baitul Maal wa at-Tamwil adalah lembaga keuangan mikro 

dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah balai mandiri 

terpadu (BMT) yang merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif 

yang beroperasi di tengah masyarakat yang penyelenggaraannya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah islam.
18

   

a. Pengertian Baitul Maal wa at-Tamwil  

Merupakan lembaga keuangan mikro syariah atau dikenal 

dengan sebutan Koperasi Syariah yang berkembang sesuai syariah, 

dimana sistem bunga di koperasi konvensional diganti dengan sistem 

bagi hasil. BMT 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 

                                                             
16

 Ahim Abdurahim, Ibid., hlm. 31. 
17

 Ahim Abdurahim, Ibid., hlm. 31. 
18

 Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285. 
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meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan 

prinsip syariah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: 

1. Baitul maal (bait= rumah, maal= harta) menerima titipan dana ZIS 

(zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya 

dengan memberikan santunan kepada yang berhak (para asnaf) sesuai 

dengan peraturan dan amanah yang diterima. 

2. Baitul Tamwil (bait= rumah, at-Tamwil= pengembangan harta) 

melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama 

dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 

ekonominya.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fungsi BMT 

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat 

di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera. Terkait dengan fungsi 

BMT secara konseptual yang menjadi pokok pembahasan pada 

kesempatan ini adalah Baitul Tamwil yang memiliki fungsi bisnis seperti 

yang tertera pada gambar 1.1 diatas. Dibentuknya BMT sebagai upaya 

memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan 

pembiayaan, serta kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi 

anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, aman dan adil
20

  

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, maka dibentuklah 

divisi Baitul Maal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara 

optimal melayani umat. BMT Al-Ittihad adalah badan pengembangan 

                                                             
19

 Nurul Huda, dkk, Ibid., hlm. 285.  
20

 Nurul Huda, dkk, Ibid., hlm. 285. 

BMT 

Baitul Maal Baitul Tamwil 

Fungsi Sosial 

Melalui Zakat, Infaq, Sedekah, 

dan Wakaf tunai 

Fungsi Bisnis 

Bagi hasil, Jual beli, Jasa dan 

Sektor Ril 



 10 

usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai. BMT 

Al-Ittihad melaksanakan prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang 

Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetapi memakai 

prinsip Koperasi Syariah.
21

 

2. Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Berorientasi bisnis, yakin memiliki tujuan mencari laba bersama dan 

meningkatkan pemanfaatan segala pontensi ekonomi yang sebanyak-

banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya. 

b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 

mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan 

wakaf. 

c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya 

yang melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya. 

d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah 

dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar 

masyarakat sekitar BMT. Dukungan masyarakat terhadap optimalisasi 

peran BMT sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh 

dan untuk masyarakat. Segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya 

BMT antara lain untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan 

dilakukan secara swadaya dan berkesinambungan.
22

 

3. Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat 

berperan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam 

program pemberantasan kemiskinan. 

b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan umat. 

                                                             
21

 Nurul Huda, dkk, Ibid., hlm. 285. 
22

 Nurul Huda, dkk, Ibid., hlm. 288. 
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c. Menciptakan sumber pembiayaan dan peyediaan modal bagi anggota 

dengan prinsip syariah. 

d. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar 

menabung. 

e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus 

memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang 

usahanya. 

f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola 

perekonomian Islam. 

g. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal 

pinjaman. 

h. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang 

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
23

 

4. Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah: 

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non 

Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti 

penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan 

pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, 

misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam 

menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus 

bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, 

misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, 

pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. 

c. Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih 

tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 

masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus 

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana 

setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

                                                             
23

 Nurul Huda, dkk, Ibid., hlm. 289. 
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d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 

memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan 

juga jenis pembiayaan yang dilakukan.
24

 

5. Selain itu Peran BMT di Masyarakat adalah: 

a. Moto penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak 

b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam. 

c. Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum duafa (miskin). 

d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsanu „amala, dan salaam melalui spiritual communication 

dengan dzikir qalbiyah ilahiah.
25

  

BMT didirikan dengan berdasarkan pada masyarakat yang salaam, 

yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip dasar 

BMT adalah: 

a. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu „amala 

(memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: 

keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. 

b. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan 

jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab 

sepenuhnya kepada masyarakat. 

c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah). 

d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.  

e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif. 

f. Ramah lingkungan.  

                                                             
24 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 

Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1, hlm. 365. 
25

 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Ibid., hlm. 365. 
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g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, setara 

keanekaragaman budaya. 

h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan 

kemauan diri dan lembaga masyarakat lokal.
26

 

6. Baitul Maal wa at-Tamwil Memiliki Beberapa Fungsi, yaitu: 

a. Penghimpun dana dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di 

BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul 

unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit 

(pihak yang kekurangan dana). 

b. Penciptaan dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan. 

c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan 

memberi pendapatan kepada para pegawainya. 

d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai 

resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

e. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan 

pembiayaan bagi usaha mikro, dan juga koperasi dengan kelebihan 

tidak meminta jaminan yang memberatkan.
27

   

7. Adapun Fungsi BMT di Masyarakat, adalah: 

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola 

menjadi lebih profesional, salaam (selamat, dunia, dan sejahtera), 

amanah, dan tangguh dalam berjuang (beribadah) menghadapi 

tantangan global. 

b. Mengorganisasikan dan memobilisasi dana, sehingga dana yang 

dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam 

dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat. 

c. Mengembangkan kesempatan kerja. 

                                                             
26 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Ibid., hlm. 366. 
27

 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Ibid., hlm. 364. 
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d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-

produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-

lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
28

  

8. Penghimpunan dan Pembiayaan Dana Baitul Maal wa at-Tamwil 

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan 

dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang 

dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk 

simpanan dan simpanan berjangka. Simpanan merupakan simpanan 

anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat 

dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang 

dimaksud simpanan berjangka ialah simpanan BMT yang penyetorannya 

hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam 

waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya. 

Bentuk simpanan di BMT sangat beragam sesuai kebutuhan dan 

kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Dalam Pinbuk simpanan 

tersebut dapat digolongkan: 

a. Simpanan pokok khusus 

Adalah simpanan pendiri kehormatan, yaitu anggota yang membayar 

simpanan pokok khusus minimal 20% dari jumlah modal BMT. 

b. Simpanan pokok 

Adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan 

anggota bisa ketika ia menjadi anggota. Besarnya ditentukan dalam 

anggaran BMT.  

c. Simpanan wajib  

Adalah simpanan yang harus dibayar oleh anggota pendiri dan 

anggota biasa secara berkala. Besar dan waktu pembayarannya 

ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 

d. Simpanan sukarela 

1. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota selain simpanan 

pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib. 

                                                             
28

 Nurul Huda, Mohamad Heykal, Ibid., hlm. 364. 
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2. Simpanan sukarela dapat disetor dan ditarik sesuai dengan 

perjanjian yang diatur dalam anggaran rumah tangga dan aturan 

khusus BMT. 

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena 

berhubungan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang 

diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah 

dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT adalah 

menganut prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan 

perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dan pihak lain 

untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah.
29

 Proses pembiayaan yang ada di BMT Al-Ittihad, tetap 

mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan berbagai syarat 

dan prosedur di antaranya: 

a. Mendaftar menjadi anggota. 

1) Foto copy KTP/SIM 1 lbr 

2) Pas Foto 4 x 6 = 1 lbr 

3) Simpanan Pokok Rp. 50.000 

4) Simpanan Wajib Rp. 20.000 

5) Simpanan Mudharabah minimal Rp. 5.000 

6) Pembuatan Kartu Anggota Rp. 5.000 

b. Mengisi Formulir Pembiayaan. 

c. Melampirkan Foto copy slip gaji 2 Bln terakhir (pegawai/karyawan). 

d. Melampirkan surat keterangan penghasilan (wiraswasta). 

e. Foto copy kartu keluarga/surat nikah. 

f. Jaminan. 

Pembiayaan ≤ Rp. 5.000.000 BPKB kendaran roda dua, SKGR, 

Sertifikat tanah, Payroll Pengawai PT. CPI. 

Pembiayaan ˃ Rp. 5.000.000 SKGR, Sertifikat tanah atau Payroll 

Pengawai PT. CPI. 

                                                             
29

 Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 290. 
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g. Usia Nasabah Max 60 Th. 

h. Pembiayaan di Asuransikan (asuransi jiwa).
30

 

9. Cara Mendistribusikan Dana (Pembiayaan) BMT Al Ittihad 

Penyaluran dana BMT Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan 

prinsip-prinsip yang dilakukan oleh bank umum syariah atau badan 

Perkreditan Syariah. Untuk hal tersebut penyaluran dana dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan adanya 

perjanjian usaha antara BMT dengan anggota dimana seluruh dana 

dari BMT sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. 

Hasil usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakan pada waktu akad 

pembiayaan, jika terjadi kerugian maka BMT menanggung kerugian 

dana.
31

 

b. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan 

perjanjian antara BMT dengan anggota dimana BMT 

mengikutsertakan sebagai dana dalam usaha tersebut. Hasil usaha ini 

dibagi sesuai dengan kesepakan bersama dengan mempertimbangkan 

proporsi modal. Jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung 

bersama sesuai dengan proporsi modal. 

c. Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan murabahah adalah memberikan kredit modal kerja 

pada usaha produktif BMT melakukan pembelian barang sedangkan 

anggota/ pengusaha melakukan pembayaran ditangguhkan. 

d. Pembiayaan Ba’I Bitsaman Ajil (BBA) 

Adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan 

pembayaran cicilan, bisa dikatakan sebagai kredit modal investasi. 

                                                             
30

 Brosur BMT Al-Ittihad 
31

 Brosur BMT Al-Ittihad, Ibid., 
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e. Pembiayaan Al Qardul Hasan 

Adalah berupa pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota 

dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasil.
32

 

10. Peningkatan Ekonomi Mikro 

Peningkatan adalah proses, cara, pertumbuhan meningkatkan 

(usaha, kegiatan dan sebagainya). Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah 

studi yang mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan manusia terkait 

dengan kelangkaan sumber daya yang dimiliki. Kelangkaan muncul 

sebagai akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan 

manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.
33

  

Mikro yang artinya kecil salah satu bidang studi dalam ilmu 

ekonomi yang melihat dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang 

berlaku dengan cara melihat bagian-bagain kecil dari keseluruhan 

kegiatan dalam perekonomian.
34

 Dengan demikian teori mikroekonomi 

atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil.
35

 

    Berdasarkan pada pola ruang lingkup analisisnya, teori 

mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai: satu bidang studi dalam ilmu 

ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari seluruh 

kegian perekonomian. Isu pokok yang dianalisis dalam teori 

mikroekonomi adalah bangaimanakah caranya menggunakan faktor-

faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat 

dapat dimaksimumkan.
36

 

Analisis tersebut dibuat berdasarkan kepada pemikiran bahwa:
37

 

1. Kebutuhan dan keinginan manusia tidak tidak terbatas. 

2. Kemampuan faktor-faktor produksi menghasikan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat terbatas. 

                                                             
32

 Brosur BMT Al-Ittihad Ibid., 
33 M. nur rianto,  Teori Makroekonomi Islam (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25. 
34

 Sukirno, Sadono, Mikroekonomi Teori Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 

27. 
35

 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 21. 
36

 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 21. 
37 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 21. 
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Berdasarkan kepada kedua pemikiran ini, teori mikroekonomi 

bertitik tolak kepada pemisahan bahwa faktor-faktor produksi yang 

tersedia selalu sepenuhnya digunakan. Keadaan ini mendorong 

masyarakat untuk memikirkan cara yang paling efisien dalam 

menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia. 

Dalam teori mikroekonomi masalah di atas dibagi dan dibedakan 

menjadi tiga persoalan yang dinyatakan di bawah ini
38

: 

1. Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksikan? 

2. Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masayarakat akan 

dihasilkan? 

3. Untuk siapakah bara dan jasa perlu dihasilkan? 

a. Interaksi di Pasar Barang 

Aspek yang pertama yang diterangkan oleh teori 

mikroekonomi adalah mengenai kegiatan suatu pasar barang, misalnya 

pasar kopi atau pasar karet. Dilihat dari pandangan mikroekonomi, 

suatu perekonomian itu merupakan gabungan dari berbagai jenis 

pasar, termasuk pasar barang. Maka untuk mengenal corak kegiatan 

suatu perekonomian, antara lain perlu memperhatiakan corak operasi 

suatu pasar barang.
39

 

Dalam teori ekonomi pasar adalah suatu institusi yang pada 

umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan 

pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli 

yang berlaku dalam pasar akan dapat ditemukan tingkat harga suatu 

barang dan jumla barang yang diperjualbelikan.
40

 

b. Tingkah Laku Penual dan Pembeli 

Aspek berikut yang dianalisis teori mikroekonomi adalah 

tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis ini 

teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua pemisalan:
41

  

                                                             
38 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 22. 
39

 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 22. 
40

 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 22. 
41 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 22. 
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1. Pemisalan yang pertama adalah para pembeli dan penjual 

menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional.  

2. Pemisalan kedua adalah para pembeli berusaha memaksimumkan 

kepuasan yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual 

berusaha memaksimumkan keuantungan yang diperolehnya.  

Berdasarkan pemisalan-pemisalan tersebut maka teori 

mikroekonomi menunjukkan bagaimana seorang pembeli 

menggunakan sejumlah pendapatan (atau uang) untuk membeli 

berbagai jenis barang yang dibutuhkannya, dan bagaimana seorang 

penjual/produsen menentukan tingkat produksi yang akan 

dilakukannya.
42

  

c. Faktor Interaksi di Pasaran 

Aspek penting lain yang dianalisis teori mikroekonomi adalah 

interaksi penjual dan pembeli di pasaran faktor-faktor produksi. 

Individu-individu dalam perekonomian adalah pemilik faktor-faktor 

produksi. Faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh 

pendapatan. pendapatan tersebut seterusnya akan digunkan untuk 

membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan.  

Sebaliknya penjual-penjual membutuhkan faktor-faktor produksi 

untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh sebab itu mereka akan menjadi 

pembeli faktor-faktor produksi. Interaksi antara pembeli dan penjual dan 

penjual faktor-faktor produksi di berbagai pasaran faktor produksi akan 

menetukan harga faktor produksi dan banyaknya jumlah faktor produksi 

yang akan digunakan. Analisis ini merupakan salah satu aspekpenting dari 

analisis-analisis dalam teori mikroekonomi.
43

     

 

 

                                                             
42

 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 22. 
43 Sukirno, Sadono, Ibid., hlm. 23. 
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B. Kajian Terdahulu 

Adapun penelitian ini dalam literatur yang relevan dengan skripsi 

penulis yang hampir mirip pada pokok permasalahannya tapi berbeda pada 

jenis penelitiannya yaitu, dimana skripsi saudara Muhammad Yasin, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Suska Riau pada 

tahun 2011 meneliti Peran Koperasi BMT Syariah Al-amin dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Mikro di Kelurahan Simpang Tiga Kec. Bukit Raya 

penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT didirikan sebagai media pendukung 

kegiatan usaha kecil dan menengah mengangkat taraf ekonomi yang lebih 

baik. 

Selanjutnya skripsi saudari Kuniawati Jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau 

pada tahun 2011 meneliti tentang Peran Koperasi Unit Desa Dalam 

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Trimulya Jaya Kec. Ukui Kab. 

Pelalawan. Kuniawati menyimpulkan Desa Trimulya tergolong 

berpenghasilan menengah, namun dilihat dari tahun ke tahun tidak terdapat 

peningkatan ekonomi. Dan dengan adanya Koperasi Unit Desa (KUD) dapat 

membantu peningkatan perekonomian di Desa Trimulya Kec. Ukui Kab. 

Pelalawan.   

 

C. Definisi Konsep dan Operasional Variabel 

Defenisi konsep merupakan sejumlah pengertian atau karakteristik 

yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, dan perilaku tertentu.
44

 

Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti 

setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta 

sumber pengukuran berasal darimana.
45

 Variabel adalah suatu konsep atau 

konstruk yang akan dipelajari dan diambil kesimpulannya dari kegiatan 

penelitian.
46

 

                                                             
44

 Suryani, Endriadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 1, hlm. 90. 
45

 V. wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: 

Pustakabarupres, 2015), cet. 1, hlm. 77. 
46

 Suryani, Endriadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian 

Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 1, hlm. 90. 
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Variabel bebas (independent) (X) dalam penelitian ini adalah 

kontribusi pembiayaan Baitul Maal wa at-Tamwil adapun indikatornya 

sebagai berikut:  

a. Sosialisasi kepada masyarakat. 

b. Meningkatkan kualitas SDM. 

c. Memperbaiki ekonomi masyarakat. 

d. Terciptanya ekonomi syariah.  

Variabel terikat (dependent) (Y) dalam penelitian ini adalah 

peningkatan ekonomi Mikro anggota Al-Ittihad KC Panam Kota Pekanbaru 

adapun indikatornya sebagai berikut:    

a. Adanya Modal Usaha. 

b. Meningkatnya Mutu dan Kualitas.  

c. Meningkatnya Pendapatan. 

d. Masyarakat yang salaam. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.
47

  

Ada hubungan yang positif antara kontribusi pembiayaan Baitul Maal 

wa at-Tamwil Al-Ittihad dengan peningkatan ekonomi mikro anggota KC 

Panam Kota Pekanbaru. 

Hipotesis peneliti adalah: 

                                                             
47

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), cet. 25, hlm. 62. 
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Ha :  Ada hubungan positif antara kontribusi pembiayaan Baitul Maal wa at 

Tamwil Al-Ittihad dengan peningkatan ekonomi mikro anggota KC 

Panam. 

Ho :  Tidak ada hubungan positif antara kontribusi pembiayaan  Baitul Maal 

wa at-Tamwil Al-Ittihad dengan peningkatan ekonomi mikro anggota 

KC Panam. 

 


