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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan syariah di Indonesia mulai berdiri tahun 1992 dengan salah 

satu motifnya antara lain adalah membangun ekonomi umat Islam yang sekian 

lama terpinggirkan. Tampaknya fenomena domestik ini membuat orang salah 

menduga bahwa bank syariah itu umumnya bank komersial, melayani siapa 

saja dan dilaksanakan oleh siapa saja, baik muslim maupun tidak.
1
 

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu 

perkembangan produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan 

masyarakat. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah terbatas kepada 

giro, tabungan dan deposito pada sisi penghimpunan dana, sedangkan pada 

sisi pembiayaan hanya dua produk yang sering digunakan yaitu Ba’i Bithaman 

‘Ajil dan Murabahah. Yang pertama digunakan untuk pembiayaan investasi, 

sedangkan yang kedua diterapkan untuk membiayai modal kerja. Meskipun 

ada produk lain, seperti mudharabah dan musyarakah, namun kedua produk 

ini yang sering digunakan. 

Dalam sekian produk yang dikembangkan perbankan syariah, sampai 

saat ini Murabahah adalah produk yang mendominasi portofolio hampir 

seluruh pembiayaan. Ada berbagai alasan mengapa Murabahah lebih sering 

digunakan ketimbang produk lainnya. Pertama, kemiripan dengan kredit yang 
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biasa dilakukan dalam perbankan. Para praktisi hanya perlu menyelesaikan 

praktik kredit biasa dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam Murabahah, 

atau sebaliknya. Kedua, nasabah mudah mengetahui kewajiban yang harus ia 

bayarkan tiap bulan/minggu, bahkan dapat mengetahui berapa diskon yang 

akan didapatkan apabila pelunasan dipercepat. 

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis 

syariat Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi 

keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung 

dan memainkan kegiatan investasi masyarakat sekitarnya. Disatu sisi bank 

syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat 

untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain 

bank syariah aktif untuk melakukan investasi masyarakat.
2
 

Bersamaan dengan fenomena tersebut, banyak lembaga keuangan yang 

bermunculan yang berusaha menerapkan prinsip syariah salah satunya adalah 

BMT. Lembaga keuangan syariah ini merupakan lembaga yang tidak hanya 

mengedepankan profit oriented saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang 

juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan 

syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (service) yang 

berbasis moral dan spiritual. 

Dalam pemberian pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin 

lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk 

penghimpunan dana (funding), pembiayaan (lending) sampai dengan produk 
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tambahan berupa jasa (service). Salah satu produk yang telah dikeluarkan oleh 

lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan dengan akad 

Murabahah yang dikeluarkan diseluruh bank syariah dan lembaga keuangan 

lainnya termasuk BMT.
3
 

Upaya yang dilakukan oleh Baitu Maal Wattamwil (BMT) untuk 

merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip bagi 

hasil dalam pembiayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan akad 

Murabahah. Bagi hasil dengan akad Murabahahini merupakan salah satu ciri-

ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank Islam. Akan tetapi bagi 

hasil dengan akad Murabahahtersebut juga sering disebut sebagai pengganti 

‘bunga’.
4
 

Perkembangan ekonomi Islam diawali dengan berdirinya BMT pada 

zaman Rasulullah. Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan Rasulullah SAW 

adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa 

yang dilaksanakan Rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan 

(revenue collection) dan pembelajaran (expenditure) yang transparan, 

bertujuan apa yang disebut sekarang ini welfare oriented. Ini sangat asing 

pada waktu itu, karena pajak-pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa di 

kerajaan-kerajaan tetangga sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia 

umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. 
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Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 

operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha 

mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal 

dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi 

yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan 

kesejahteraan.
5
 

Adapun pembiayaan yang selama ini menjadi dominan dalam BMT 

adalah produk Murabahah, walaupun terdapat produk Murabahahdan 

Musyarakah, pada kenyataannya yang paling intensif digunakan adalah 

produk Murabahah.Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan Murabahah, penyerahan barang 

dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara 

tunai, tangguh, atau mencicil. 

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, menyatakan 

bahwa Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
6
 Dalam 

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian Murabahah, yaitu menjual 
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suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
7
 

Di BMT pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan 

syariah bnyak macam-macamnya diantaranya menggunakan sistem 

pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah (jual beli). Pembiayaan 

modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan 

produksi, baik secara kunatitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun 

kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
8
 

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja 

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.Jangka waktu pembiayaan 

modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan 

kebutuhan.
9
 

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh perbankan syariah dan 

lembaga keuangan sayariah lainnya merupakan pemberian modal usaha 

kepada nasabah prasejahtera untuk mengembangkan usahanya. Tujuan utama 

diberikannya pembiayaan adalah untuk mensejahterakan nasabah prasejahtera 

menjadi sejahtera. 

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana masyarakat terpenuhi 

standar kebutuhan fisik minimum mereka, termasuk kebutuhan psikis dan 
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sosial, serta mampu menjalankan fungsi sosial. Melalui pembiayaan yang 

diberikan, anggota dapat mengembangkan usahanya. Dari usaha yang 

berkembang akan meningkatkan pendapatan anggota. Apabila pendapatan 

usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota akan meningkat. 

Indikator kesejahteraan anggota dilihat dari kemampuan anggota untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok, kebutuhan 

tambahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial, 

kebutuhan spiritual, dan kebutuhan investasi. Apabila indikator tersebut 

terpenuhi maka anggota dapat dikatakan sejahtera. 

Pembiayaan modal kerja ini merupakan salah satu dari beberapa 

pembiayaan yang terdapat di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam memberikan pembiayaan untuk pembelian 

barang dagangan guna mendukung aktivitas perekonomian usah kecil 

menengah seperti pada pembelian bahan-bahan pokok, bahan baku, dan 

barang modal kerja lainnya. Pembiayaan ini juga diberikan pada pembiayaan 

investasi seperti pembelian mesin, alat-alat, sarana transportasi, dan sewa 

tempat usaha. Selain itu pada pembiayaan konsumtif seperti kepemilikan 

rumah, renovasi rumah, melengkapi perabot rumah, dan sebagainya. 

Semuanya memakai akad Murabahah dengan ketentuan yang berlaku di BMT 

Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

Bagi masyarakat yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif 

dan konsumtif, dapat menggunakan pembiayaan Murabahah karena prinsip 
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pada pembiayaan ini memberikan ruang kepada nasabah untuk membeli 

sesuatu dengan cara pembayaran yang ditangguhkan atau secara angsuran.
10

 

Berdasarkan wawancara awal kepada pihak BMT Ada beberapa peran 

yang sudah dilakukan oleh pihak BMT Al-ittihad cabang panam yaitu seperti 

sudah selektif dalam menyeleksi pembiayaan dan terjun langsung kelapangan 

melihat keadaan ekonomi masyarakat.
11

 

Namun fenomena yang didapat berdasarkan observasi dan wawancara 

awal adanya salah seorang nasabah pembiayaan yaitu Bapak Fahrur 

mengatakan setelah menerima pembiayaan dan diberi barang yang dibutuhkan 

pada usaha kue rumahan seperti mixer, open, dan kompor gas serta alat-alat 

untuk mencetak kue. Namun dalam menjalankan usahanya pendapatan yang 

diterima kadang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini karena usaha kue 

kadang bias basi atau habis masa expired nya,karena juga kurang sosialisasi 

atau pelatihan dari BMT.
12

 

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berada di 

Pekanbaru dan menginginkan kesuksesan dan meraih keberkahan bersama 

yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat, maka BMT Al-Ittihad sangat 

mendukung usaha kecil menengah yang produktif, dimana untuk produk 

pembiayaan Murabahah ini banyak digunakan untuk sektor produktif dan juga 

konsumtif pada koperasi syariah saat ini khususnya pada BMT Al-Ittihad 

Cabang Panam Kota Pekanbaru. Dengan menerapkan akad Murabahah pada 

                                                             
10

 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi Pertama, Cet. ke-2, h. 89. 
11

 Bapak Syamsul Rakhmat, Pimpinan Cabang BMT Al-Ittihad Cabang Panam, 

Wawancara, Jumat, 25 Mei 2018. 
12

Bapak Fahrur, wawancara, (pemilik usaha kue), jumat, 25 Mei 2018. 



 
 

 
 

8 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam ini diharapkan bisa digunakan dan memenuhi 

kebutuhan konsumsi dan produksi nasabah, dalam arti luas yaitu peningkatan 

usaha (modal), baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Dari uraian fenomena  diatas, untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

peranan pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah yang ada di BMT 

Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “PERANAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN AKAD 

MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

NASABAH DI BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD 

CABANG PANAM KOTA PEKANBARU.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas tentang 

bagaimana peranan pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah dalam 

meningkatkan kesejahteraan nasabah di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru, khususnya dalam pembelian barang-barang dagangan, bahan baku, 

dan barang modal kerja lainnya yang bersifat produktif. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mekanisme/prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad 

Murabahah yang diberikan BMT Al-Ittihad kepada nasabah? 

2. Bagaimana peranan pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah 

yang di berikan BMT Al-Ittihad cabang Panam dalam meningkatkan 

kesejahteraan nasabah? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat peranan pembiayaan modal kerja 

dengan akad Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di 

BMT Al-Ittihad Cabang Panam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme/prosedur pembiayaan modal 

kerja dengan akad Murabahah di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan modal kerja dengan akad 

Murabahahdalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di BMT Al-Ittihad 

Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan pembiayaan 

modal kerja dengan akad Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan 

nasabah di BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak, antara lain: 
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1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program 

Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam menerapkan Ilmu khususnya 

dalam bidang Perbankan Syariah. 

3. Sebagai bahan referensi, informasi, dan pengetahuan teoritis mengenai 

peranan pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah melalui Baitul 

Maal Wattamwil (BMT). 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka 

mengembangkan lembaga keuangan khususnya Baitul Maal Wattamwil 

(BMT). 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalan penelitian lapangan 

(field resech) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi 

penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti.
13

 Metode 

tersebut dilaksanakan dimana data yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

sesuai dengan permasalahan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada BMT Al-Ittihad di 

Jalan Delima No. 138 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Panam 

Pekanbaru.Alasan penulis memilih tempat penelitian karena BMT Al-
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Ittihad merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang 

membantu masyarakat kecil untuk menjalankan usahanya. Selain itu untuk 

pembiayaaan Murabahah ini, juga terdapat di BMT Al-Ittihad Cabang 

Panam sehingga memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan dan 

karyawan BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. Dan objek 

penelitian adalah peranan pembiayaan modal kerja dengan akad 

Murabahah dalam meningkatakan kesejahteraan nasabah di BMT Al-

Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh 

karyawan yang ada pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru 

yang berjumlah 4 orang karyawan, ditambah dengan 156 nasabah yang 

menggunakan pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah. 

Sedangkan untuk sampelnya penulis mengambil seluruh jumlah karyawan 

sebanyak 4 orang karyawan dengan menggunakan metode Total Sampling, 

dan untuk nasabah penulis hanya mengambil sampel 25% dari jumlah 

nasabah sebanyak 40 orang dengan menggunakan metode Random 

Sampling.
14
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4. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memaparkan data-data 

yangdidapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan 

mendapatkankesimpulan dari penelitian ini. 

5. Metode Pembahasan 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang 

diperlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang 

bersifat deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan mengenai suatu 

kenyataan empiris dari obyek yang dijadikan penelitian. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ida Bagoes Mantra bahwa, penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang 

kompleks yang ada di masyarakat.
15

 

6. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari  wawancara, observasi, dan 

penyebaran angket secara langsung dengan pimpinan dan karyawan 

dan nasabahBMT Al-Ittihad Cabang Panam Pekanbaru. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku baik berupa 

bahan-bahan bacaan dan dokumen maupun data angka yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
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7. Teknik Pengumpulan 

Teknik-teknik pegumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung dilapangan terhadap objek tertentu yang 

menjadi fokus penelitian dan yang berhubungan tentang akad 

Murabahah untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang masalah 

yang diteliti. 

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya 

jawab langsung responden secara sistematis untuk mencari informasi-

informasi yang terdapat dalam BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru. 

c. Angket yaitu metode pengumpulan data dengan membuat daftar 

pertanyaan secara tertulis dan memberikan alternative jawaban untuk 

setiap item pertanyann kemudian disebarkan kepada responden yang 

mnejadi subjek penelitian. 

d. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat, 

mempelajari, serta mencatat arsip-arsip yang ada. Dokumen bias 

berupa tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. 

Kajian dokumen merupakan saran pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, iktisar rapar, pernyataan tertulis dari kebijakan tertentu 

dan bahan-bahan tulis lainnya. 
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e. Studi kepustakaan, merupakan penulis mengambil data-data yang 

bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

8. Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian 

berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang 

berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang 

menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti. 

9. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum 

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh 

kesimpulan secara umum. 

c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar 

masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, 

kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.
16
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G. Indikator Penelitian 

Adapun indikator dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel I.1 

Indikator Penelitian 

NO PENEGASAN ISTILAH INDIKATOR 

1 Pembiayaan adalah 

pemberian fasilitas 

penyediaan dana untuk 

memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang membutuhkan 

pembiayaan untuk 

mendukung investasi yang 

telah di rencanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun 

lembaga.
17

 

1. Adanya kedua belah pihak antara 

shahibul maal dan Mudhrib 

2. Adanya kepercayaan 

3. Adanya persetujuan 

4. Penyerahan barang 

5. Adanya unsure waktu 

6. Adanya risiko/jaminan
18

 

2 Kesejahteraan merupakan 

sebuah kondisi dimana 

seseorang dapat memenuhi 

kebutuhan pokok, baik berupa 

kebutuhan makanan, pakaian, 

tempat tinggal, air minum 

bersih serta kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan yang 

memadai yang dapat 

menunjang kualitas hidupnya 

sehingga hidupnya bebas dari 

kemiskinan, kebodohan, 

ketakutan, atau kekhawatiran, 

sehingga hidupnya aman, 

tentram, baik lahir maupun 

bathin.
19

 

1. Terpenuhnya kebutuhan fisik 

2. Terpenuhnya kebutuhan mental 

3. Terpenuhnya kebutuhan materi 

4. Terpenuhnya kebutuhan spiritual. 
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 Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri 

dari beberapa sub-sub yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan 

menggambarkan proses penelitian. Untuk lebih jelas masalah yang akan 

diteliti dan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis 

memaparkan sistematika penulisan sebagai barikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Merupakan bab penduhuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

terdiri dari Sejarah Berdirinya BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru, Visi Misi BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota 

Pekanbaru, Struktu Organisasi BMT Al-Ittihad Cabang Panam 

Kota Pekanbaru, Sumber Dana dan Pengelolaan Usaha BMT Al-

Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

BAB III : KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan tentang tujuan teoritis yang membahas mengenai 

sejarah BMT, pengertian Pembiayaan Modal Kerja, Pengertian 

Akad Murabahah, Sumber Hukum serta Rukun dan Syarat 

Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Murabahah. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

dijelaskan secara singkat tentang bagaimana mekanisme/prosedur 

pembiayaan modal kerja dengan Murabahah, bagaimana peranan 

pembiayaan modal kerja dengan akad Murabahah dalam 

meningkatkan kesejahteraan nasabah di BMT Al-Ittihad Cabang 

Panam Kota Pekanbaru, dan apa saja faktor penghambat dan faktor 

pendukung peranan pembiayaan modal kerja dengan akad 

Murabahah dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah di BMT 

Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan beserta 

saran yang diperlukan untuk perbaikan dan informasi yang 

bermanfaat bagi BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru. 


