
27 

BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian BMT dan Dasar Hukumnya 

Baitul maal wat tanwil (BMT) merupaka salah satu lembaga ekonomi 

dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. Bait al Maal yang 

berkembang pada masa-masa awal kejayaan islam berfungsi sebagai institusi 

keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan 

lembaga yang menjalankan fungsi modern, bank sentral. 

Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, 

pemeliharaan, dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah 

Lembaga bait mal ini berkembang bersamaan dengan masyarakat 

muslim dan pembentukan Negara islam (Masyarakat Madani) oleh Rasulullah 

kala itu. Landasan keberadaaan institusi keuangan publik secara normatif 

adalah adanya anjuran al-Qur’an untuk menyantuni orang miskin secara 

sukarela.
24

    

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Kegiatan BMT adalah 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan 
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kegiatan baitul maal menerima kegiatan BAZIS dari dana zakat, infak, dan 

shadaqah dan menjalankam sesuai dengan peraturan dan amanahnya.dalam 

definisi operasional PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan 

menengah) BMT adalah lebaga usaha ekonomi rakyat kecil yang 

beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan 

prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah. 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga 

perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh 

kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas 

dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

prekonomiannya.
25

 

Menurut heri sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan 

Syari’ah mendefinisikan bahwa BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal 

dan baituil tamwil. Baitul mal lembaga yang lebih mengarah kepada usaha-

usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infak, dan 

sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai lembaga yang mengarah pada 

usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersil. Usaha tersebut menjadi satu 

usaha yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan 

ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syari’ah. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan 

organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan 
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historis bahwa baitul maal pada masa islam klasik adalah berfungsi sebagai 

dana umat dan penyeimbang perekonomian yang terlihat pada baitul maal, 

sedangkan peran bisnis BMT sebagai perantara dari bank syariah yang sagat 

terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan 

lembaga keuangan yang  komersil yang dapat menjangkau sektor tersebut 

yang terlihat pada definisi Baitul Tamwil.
26

 

Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dasar hukum 

terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum menjadi landasan bagi 

Baitul Maal Wat Tamwil BMT adalah
27

 : 

1) Menurut Al-Qur’an 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  dalam hukum islam dapat 

bersumber pada pengaturan tnterhadap konteks hukum bisnis dalam islam. 

Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus 

ditegaskan di dalam Al Qur’an yang berkaitan dengan harta benda yang 

digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntutan agama. Penjelasan di dalam Al 

Qur’an yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

diantaranya dapat ditemukan pada Q,S Al-Baqarah ayat 261 

                       

                           

Artinya:  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-

tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
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siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) 

lagi Maha Mengetahui. 
 

Sesuai ayat diatas Baitul Maal Wat Tamwil digunakan untuk 

kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silaturrahmi dalam 

mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntngan yang 

diperoleh 

2) Menurut Hadist  

Sesuatu perbuatan atas dasar mencari ridho ilahi tentunya harus 

berlandaskan hukum islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum 

dari perbuatan adalah Al-Qur’an dan sunnah, begitu halnya terhadap 

Baitul Maal Wat Tamwil yang di dadalamnya terdapat akad, suatu 

perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan kepercayaan para 

puhaknya hali ini ditegaskan dengan hadis Qudsi
28

 : 

رِيَكْْيِ َما َلَْ يَُ  ْن َأَحُدُُهَا َعْن َأِب ُهرَيْ رََة َرفَ َعُه قَاَل ِإنَّ اهلَل يَ ُقوُل أَنَا ثَاِلُث الشَّ
 َصاِحَبُه فَِإَذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما 

Artinya:  Dari Abu Hurairah, dia memarfu’kannya (menyandarkannya 

kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) ia berkata: 

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla berkata, “Aku adalah pihak 

ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan 

syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat 

kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang 

berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak 

melindungi)”. (HR. Abu Daud) 
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B. Fungsi dan Peranan BMT 

Fungsi Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), yaitu: 

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorginisir, mendorong, dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok 

usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya. 

2. Mempetinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 

profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi 

tantangan global. 

3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota.
29

 

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

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yag bersifat non islam. 

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting 

sistem ekonomi islam. 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 sebgainya. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap 

aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya 

dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha nasabah 
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3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 

tergantung 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 sebagainya. 

4. 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 masalh pembiayaan, BMT harus 

memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongna nasabah dan juga 

jenis pembiayaan yang dilakukan.
30

 

 

C. Pengetian Minat 

Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku 

seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seorang merasa 

tertarik kepada sesuatu, tetapi juga dapat dikatakan sebagai sikap subyek atas 

dasar adanya kebutuhan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, 

antusiasme adalah minat besar terhadap sesuatu.
31

 

Minat menurut bahasa adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari 

dan mencari sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah kesukaan dan 

kemauan terhadap sesuatu hal.
32
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Menurut fesbein minat diartikan sebagai komponen konaktif, ini 

berhubungan dengan komponen efektif dari sikap. Dengan kata lain minat 

adalah gejala psikis yang bekaitan dengan objek atau aktifitas yang 

menstimulasi perasaan senang pada individu, minat akan timbul jika 

rangsangan yang ada menarik perhatiannya. Sehingga minat merupakan 

sesuatu yang sangat penting bagi seseorang sebagai suatu ospek kejiwaan. 

Minat bukan saja dapat mewarnai perilaku seseorang, tetapi lebih dari itu 

minat mendorong orang untuk melakukan kegiatan dan menyebabkan 

seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya terikat suatu kegiatan.
33

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat tidak 

lahir, melainkan diperoleh kemudian sebagai akibat rangsangan atau adanya 

suatu hal yang menarik. 

 

D. Pengetian Tabungan  

Tabungan merupakan simpanan yang populer dikalangan masyarakat 

umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat 

dengan cara menabung. Pada awal menabung masih secara sederhana, 

menyimpan uang dibawah bantal atau didalam celengan dan disimpan 

dirumah. Namun faktor resiko menyimpan uang dirumah begitu besar seperti 

resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian lainnya adalah menabung di 

rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah atau berbunga, jadi tetap saja 

sama seperti sejumlah uang yang disimpan.
34
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Penghasilan yang diterima oleh satu keluarga tidak selalu habis 

dibelanjakan untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup. Orang kaya 

dengan penghasilan yang tidak akan menghabiskan seluruh penghasilannya 

untuk konsumsi (kecuali kalau kekayaannya itu diboroskan dengan cara hidup 

serba mewah). Akan tetapi orang-orang sederhana pun harus berusaha utuk 

menyisihkan sekedar uang agar kemudian hari bisa membeli yang agak mahal. 

Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut 

tabungan.
35

 

Adapun yang dimaksud dengan tabungan menurut undang-undang 

nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 

1992 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan tau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
36

 

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

pihak bank maupun syarat-syarat yang telah disetujui bersama antara nasabah 

dan pihak bank. 

Ayat Al-Qur’an yang menganjurkan menabung untuk hari esok dalam 

surat Al-Hasyr ayat 18: 
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Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung 

Abdul Rahman Shaleh mendefinisikan secara sederhana, minat dapat 

diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan 

bertindak terhadap rang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat 

tersebut dapat disertai perasaan senang. Sedangkan menurut DR. Zakiah 

Drajat, minat adalah kecendrungan jiwa yang tetap terhadap suatu hal yang 

berharga bagi orang. Sesuatu yang berharga bagi seseorang adalah seseuai 

dengan kebutuhan individu tersebut.
37

 

Menurut Hendi Irawan yang melakukan penelitian dengan judul 

“analisis faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menabung pada bank 

syariah mandiri cabang malang” dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi minat naabah selain faktor psikologis tersebut 

terdiri atas faktor motivasi, belajar, dan persepsi. 

Nugroho J. Setiadi, faktor yang mempegaruhi minat konsumen adalah 

faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal tersebut terdiri atas faktor 

pribadi, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup sikap, dan motivasi. 

Sedangkan fator eksternal terdiri atas faktor promosi, produk, lokasi, dan 

pelayanan.
38
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Menurut Simamora, apabila di urutkan mulai dari konteks yang lebih 

luas sampai lebih sempit, maka faktor-faktor yang berpengaruh pada prilaku 

konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor pribadi dan faktor psikologis.
39

 

Minat dalam pandangan Islam, Al-Qur’an membicarakan tentang 

minat terdapat dalam surat pertama turun. Pada ayat pertama dari surat 

pertama turun perintahnya adalah agar kita membaca. Membaca yang 

dimaksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian tekstual, akan tetapi 

juga semua aspek. Apakah itu tuntunan untuk memba cacakrawala jagad yang 

merupakan tanda kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri, sehingga 

dengan-Nya kita dapat memahami apayang sebenarnya hal yang menarik 

minat kita dalam kehidupan ini. Sepert isurat  Al-alaq ayat 3-5. 

                                    

 

Artinya : “Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya” 

 

Jadi, betapa pun bakat dan minat merupakan karunia terbesar yang 

dianugerahkan Allah SWT, kepada kita. Namun, itu bukan berarti kita hanya 

berpangku tangan dan minat serta bakat tersebut berkembang dengan 

sendirinya
40

. 

Kotler mengatakan budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang paling dasar, dan Setia Nugroho mengatakan bahwa minat dipengaruhi 

oleh faktor budaya, faktor pribadi, faktor psikologi. 
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Berdasarkan kutipan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui beberapa faktor tersebut yang mempengaruhi keputusan nasabah 

menabung di BMT Raudha Medan, diantaranya yaitu : 

1. Faktor Budaya 

Menurut kotler, budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku 

yang paling dasar. Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam perilaku 

konsumen. Pemasar perlu memahami peranan yang dimainkan oleh 

budaya sub budaya dan kelas sosial pembeli. 
41

 

Kebudayaan ini sifatnya sangat luas dan menyangkut segala aspek 

kehidupan manusia, oleh Stanton (dalam hendi irwan) kebudayaan ini 

didefinisikan sebagai simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan 

oleh manusia diturunkan dari generasi sebagai penentu dan pengatur 

tingkah laku  manusia dalam masyarakat yang ada. 

Menurut setiadi, kebudayaan merupakan faktor penentu yang 

paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk 

lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya 

dipelajari setiap kebuadayaan terdiri dari sub budaya yang lebih kecil,yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para 

anggotanya. Sikap yang dipengaruhi oleh budaya dapat didefinisikan 

antara lain.
42

 

a. Rasa diri dan ruang 

b. Komunikasi dan budaya 
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c. Pakaian dan penampilan 

d. Makanan dan kebiasaan makan 

e. Waktu dan kesadaran waktu 

f. Hubungan keluarga dan organisasi pemerintah 

g. Nilai dan norma 

h. Kepercayaan dan sikap 

i. Proses dan pembelanjaan 

j. Kebiasaan kerja 

2. Faktor Pribadi 

Keputusan seseorang menabung dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi seperti umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, 

gaya hidup, kepribadian dan kosep diri.  

a. Umur dan tahap siklus hidup 

 Sepanjang hidupnya orang akan mengubah barang atau jasa 

yang dibelinya. Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus 

hidup keluarga. Sehingga pemasar hendaknya memperhatikan 

perubahan minat pembelian yang tejadi yang berhubungan dengan 

daur hidup manusia. 

b. Pekerjaan 

Sesuatu pekerjaan akan mempengaruhibarang dan jasa yang 

dibeli oleh konsumen. Para pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok pekerjaan yang memiliki minat diatas rata-rata terhadap 
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produk dan jasa mereka. Bahkan perusahaan dapat berspesialisasi 

membuat produk untuk melayani pekerjaan tertentu.  

c. Situasi ekonomi 

Situasi ekonomi adalah situasi yang terdiri dari pendapatan 

yang dapat dibelanjakan, tabung dan harta termasuk presentasse yang 

mudah dijadikan uang. Kemampuan untuk meminjam serta sikap 

terhadap menabung. Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi 

pilihan produk yang akan dibeli.  

d. Gaya hidup 

Gaya hidup dapat diartikan sebagai cara hidup yang 

diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka, 

apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, dan apa yang 

mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga lingkungan 

sekitarnya. 

e. Kepribadian dan konsep diri 

Kepribadian berguna dalam menganalisa perilaku konsumen 

untuk produk dan pilihan merk tertentu. Banyak pemasar 

menggunakan konsep yang berhubungan dengan kepribadian, konsep 

diri seseorang.
43

 

3. Faktor psikologis 

Menurut A. George dalam psikologi adalah ilmu yang berusaha 

menguraikan, meramalkan, dan mengandalikan peristiwa mental dan 
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tingkah laku. Psikologi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang 

memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu 

dan memahami bagaimaa makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. 

Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan 

pembelian, dengan tiga faktornya yaitu: motivasi, persepsi, kepercayaan 

dan sikap. 

a. Motivasi 

Adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat 

untuk mencari kepuasaan atas kebutuhan tersebut. Setiadi berpendapat, 

secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pembeli daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja 

sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala upayanya untuk 

mencapai kepuasan.
44

 

b. Persepsi 

Merupakan proses menyeleksi, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang 

berarti tentang dunia. Pada hakikatnya persepsi adalah proses kognitif 

yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang 

lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, 

perasaan dan penciuman. 
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c. Keyakinan dan sikap 

Menurut pendapat gurdon dalam Setiadi, sikap adalah suatu 

mental dan syarat sehubungan dengan kesiapan untuk menanggapi. Di 

organisasi melalui pengalaman dan memiliki pengaruh yang 

mengarahkan atau terhadap perilaku. 
45

 

 

F. Konsep Menabung dalam Islam 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio menabung adalah tindakan 

dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim 

mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan mana yang akan dating 

sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang diinginkan
46

.  

Dalam al-qur’an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah 

memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara baik. 

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 9:
47

 

                            

         

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar”. 
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Ayat diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersiap-siap 

dan mengantasipasi masa depan keturunan,baik secara rohani (iman/takwa) 

maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. 

Salah satu langkah perencanaan adalah menabung atau berinvestasi.
48

 

Firman allah dalam surat al-hasyr (59) ayat 18.
49

 

                             

      

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan akhir umat islam adalah akhirat 

yang harus dipersiapkan dari sekarang melalui aktivitasnya (bisnis), uang dan 

harta benda berperan dalam memfasilitasi ibadah dan amaliah kehidupan 

manusia sebagai persiapan mencapai tujuan akhirat, itulah salah satu alasan 

islam mendorong setiap muslim untuk berusaha memperoleh kekayaan dan 

tidak melarang perangkat-perangkat usaha untuk mendapatkan dan 

mengembangkan hartanya.
50

  

Menabung mengajarkan kita pada sikap hemat. Sebab sikap hemat ini 

dapat dijadikan sebagai kiat untuk mengantisipasi kekurangan yang dialami 

oleh seseorang pada suatu waktu. 
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Hal yang pelu diperhatikan bahwa bersikap hemat tidak berarti harus 

kikir dan bakhil. Ada perbedaan mendasar antara hemat dan kikir atau bakhil. 

Hemat berarti membeli untuk keperluan tertentu secukupnya dan tidak 

berlebihan. Adapun kikir dan bakhil adalah sikap yang terlalu menahan dari 

belanja sehingga untuk keperluan sendiri yang pokok pun sedapat mungkin ia 

hindari, apalagi memberikan pada orang lain. Dengan kata lain, ia harus 

berusaha agar uang yang dimilikinya tidak dikeluarkannya. Tetapi berupaya 

agar orang lain memberikan uang kepadanya. Ia akan terus menyimpan dan 

memupuknya.
51

 Hal ini merupakan sikap yang harus dihindari oleh setiap diri 

seorang muslim. 

Oleh karena itu hendaklah seorang muslim itu mempersiapkan 

kebutuhan dimana akan dating. Hal ini bias dilakukan melalui investasi atau 

menabung. Investasi merupakan komotmen dana dengan julah yang pasti 

untuk mendapatkan return yang tidak pasti dimasa akan datang. 

Sebagai imbalan dari simpanan/tabungan nasabah, koperasi syariah 

atau BMT menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan imbalan dari 

sebuah simpanan. Tingkat bagi hasil inilah yang menjadi insentif masyarakat 

untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan syariah (khususnya BMT). 

Oleh karena itu menabung di lembaga keuangan syariah relative lebiha 

aman ditinjau dari persepektif islam karena akan mendapatkan keuntungan 

yang didapat dari bisnis yang halal, serta tidak hanya keuntungan didunia 

melaikan juga keuntungan di akhirat.  
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