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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peranan 

Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 

jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau pemain 

sandiwara (film), tukan lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
34

 

Sedangkan peranan menurut Mason Gross, yaitu sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan 

sosial tertentu. Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang, 

meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan 

dapat menyesuaikan perilaku dengan orang-orang sekelompoknya. 

Dalam hubungan ini, peranan menyangkut tiga hal, yaitu:
35

 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat atau organisasi. 

3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam 

struktur sosial masyarakat. 
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Dari beberapa pengertian peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

peranan adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan 

sebuah perangkat untuk mencapai harapan-harapan. 

 

B. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank syariah, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainuntuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan dengan mendukung investasi yang telah direncanakan.
36

 

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
37

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) 

No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa: 
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a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. 

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

bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk Murabahah, Salam dan Istishna‟. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan Qardh. 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau 

Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak 

yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah tanpa imbalan atau bagi 

hasil.
38

 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan deficit unit.
39

 Pembiayaan dalam perbankan syariah 

atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia 

adalah penanaman dana bak syariah baik dalam rupiah maupun valuta 

asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, 

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen 
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dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah Bank 

Indonesia.
40

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

penyediaan dana yag diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi 

yang direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua 

belah pihak dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. An-Nisa’: 29 dan QS. Al-Maidah : 1
41

 

                    

               

Artinya“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

                         

               

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya.” 
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2. Unsur-unsur Pembiayaan 

Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut 

adalah:
42

 

a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima 

pembiayaan. 

b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada Mudharib yang didasarkan 

atas presatasi dan pontensi Mudharib. 

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan 

pihak yang lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada 

shahibul mal 

d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal kepada 

mudharib. 

e. Adanya unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. 

f. Adanya unsur risiko baik dari pihak shahibul mal maupun dari pihak 

mudharib. Risiko dari pihak shahibul mal adalah risiko gagal bayar, 

baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena 

ketidaksediaan membayar. Risiko dari pihak mudharib adalah 

kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa shahibul mal 

yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi 

pembiayaan atau tanah yang dijaminkan. 
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3. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.
43

 

a. Tujuan yang bersifat makro, antara lain: 

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. 

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk 

mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana 

tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana 

menyalurkan kepada pihak yang minus dana. 

3) Meningkatkan produktifitas dan memberi peluang bagi masyarakat 

untuk meningkatkan dana produksinya. 

4) Membuka lapangan kerja baru. 

b. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain: 

1) Memaksimalisasikan laba 

2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha 

3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi 

4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus ke yang minus dana. 

4. Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan 

individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang 

membutuhkan dana. 
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Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:
44

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. 

b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle 

fund. 

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. 

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi 

yang ada. 

Pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian, 

perdagangan, dan keuangan adalah sebagai berikut:
45

 

a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) dari modal/uang. 

b. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (daya guna) suatu barang. 

c. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

d. Pembiayaan dapat menimbulkan semangat usaha masyarakat. 

e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi. 

f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional. 

g. Pembiayaan sebagai alat penghubung ekonomi internasional. 

5. Manfaat Pembiayaan 

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank 

syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya kepada mitra usaha antara 
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lain: manfaat atas pembiayaan bagi bank, debitur, pemerintah dan 

masyarakat luas.
46

 

a. Manfaat bagi bank 

1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan 

mendapatkan balasan jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, 

dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah 

dijanjikan antara bank dengan nasabah. 

2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas 

bank. 

3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan 

memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk jasa dan 

dana. 

4) Kegiataan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai untuk lebih mendalami secara terperinci aktivitas usaha 

para nasabah di berbagai sektor usaha. 

b. Manfaat pembiayaan bagi debitur 

1) Meningkatkan usaha nasabah. 

2) Biaya diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari 

bank syariah relative murah. 

3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan 

akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. 
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4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya 

transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, dan fasilitas 

lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah. 

5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan 

dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali 

pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasikan 

keuangannya dengan tepat. 

c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah 

1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong 

pertumbuhan sektor rill, karena uang yang tersedia dibank menjadi 

tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. 

2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali 

moneter. 

3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan 

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat 

meningkatkan pendapatan Negara. 

d. Manfaat bagi masyarakat luas 

1) Mengurangi tingkat pengangguran. 

2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalmya 

akuntas notaries, appraisal independent, asuransi. Pihak ini 

diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan. 
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3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasi lebih 

tinggi dari bank, apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas 

pembiayaan yang disalurkan. 

4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan 

pelayanan jasa perbankan, misalnya letter of credit, bank garansi, 

transfer, kliring, dan pelayanan jasa lainnya. 

 

C. Pembiayaan Modal Kerja 

1. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja 

Modal kerja didefenisikan sebagai modal yang digunakan untuk 

membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki 

jangka waktu pendek. Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar 

yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan 

utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang 

ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, 

bank, surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya.
47

 

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan peningkatan produksi bank secara kuantitatif (jumlah bagi hasil 

produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of 

place dari suatu barang.
48
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Pembiayaan modal kerja syariah merupakan 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 juga 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan 

modal kerja dilakukan atas dasar hasil anlisis terhadap debitur dan fasilitas 

pembiayaan secara keseluruhan.
49

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

modal kerja syariah adalah penyaluran dana yang ditujukan untuk 

peningkatan kualitas hasil produksi secara kuantitatif sesuai dengan syariat 

Al-Qur’an dan Hadits dalam kaitannya dalam perspektif syariah. 

2. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja 

Tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:
50

 

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang 

atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam 

konsumsi. 

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima 

pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan 

tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. 

c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk 

perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan 
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yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan 

tersebut. 

3. Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Kerja 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian 

pembiayaan antara lain:
51

 

a. Jenis usaha, kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha 

berbeda-beda. 

b. Skala usaha, besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat 

tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala 

usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar. 

c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain: 

1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih 

dengan menggunakan peralatan yang canggih? 

2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang 

dibutuhkan untuk menunjang proses produksi? 

3) Apakah perusahaan memiliki sumber pemasokan bahan baku yang 

tetap yang dapat menjamin keseimbangan proses produksi? 

4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap? 

d. Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Dalam hal 

ini, yang harus ditelaah adalah: 

1) Bagaimana sistem pembiayaan pembelian bahan baku? 
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2) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan? 

Setelah itu dalam pemberian modal kerja,bank juga harus 

mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran 

kembali, yakni sumber pendapatan (income) yang akan dibiayai. 

Hal ini dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek 

menjadi:  

a) Proyek dengan kontrak 

b) Proyek tanpa kontrak. 

4. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja 

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan cara, 

antara lain:
52

 

a. Bagi hasil 

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk 

membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan 

sebagainya dapat dipenuhi dengan akad mudharabah atau musyarakah. 

Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko 

kelontong, dan sebagainya. 

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha 

terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari 

pembagian risiko yang adil. Agarbank syariah dapat berperan aktif 

dalam usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti moral 
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hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad 

musyarakah. 

b. Jual Beli 

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai 

barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayan berpola jual beli 

dengan akad Murabahah. Dengan jual beli, kebutuhan modal 

pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah 

mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko. 

Kebutuhan modal kerja usah kerajinan dan produsen kecil dapat 

juga terpenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah 

menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang 

ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali. 

5. Unsur-unsur Pembiayaan Modal kerja 

Unsur-unsur pembiayaan modal kerja terdiri atas komponen-

komponen alat liquid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan 

(inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw 

material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan 

persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan 

modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan 

liquiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), 

dan pembiayaan persediaan (inventory financing).
53
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D. Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Menurut bahasa, Murabahah berasal dari kata ribbu, yang artinya 

keuntungan karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah 

keuntungannya (margin/mark up).
54

 Jika dilihat dari pengertian 

Murabahah menurut istilah, akan ada bermacam pendapat yang 

memberikan defenisi. Bagian dari jenis ba‟i  yaitu jual beli dimana harga 

jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan 

sejumlah keuntungan (ribbun) yang disepakati oleh kedua belah pihak, 

pembeli dan penjual.
55

 

Dalam fiqih Islam, Murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu 

ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang 

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, 

dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
56

 

Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Ketentuan syar’i terkait dengan transaksi Murabahah, digariskan 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. 

Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum Murabahah dalam 

bank syariah, ketentuan Murabahah kepada nasabah, jaminan, utang 
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dalam Murabahah, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada 

nasabah Murabahah.
57

 

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimksud 

dengan Murabahahadalah jual beli barang dengan alat tukar desertai 

tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara penjual dan 

pembeli. 

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar 

harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para 

pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan 

kepada pembeli.
58

 

2. Fitur dan Mekanisme 

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

Murabahahdengan nasabah 

b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya 

c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan 

barang yang dipesan nasabah 

d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 

tanpa dijanjikan dimuka. 

3. Tujuan/Manfaat 

a. Bagi Bank 

1) Sebagai salah bentuk penyaluran dana 
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2) Memperoleh pendapatan dana dalam bentuk margin 

b. Bagi Nasabah 

1) Merupakan salah satu alternative untuk memperoleh barang 

tertentu melalui pembiayaan dari bank 

2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang 

tidak akan berubah selama masa perjanjian. 

4. Analisis dan Identifikasi Risiko 

a. Risiko pembiayaan (financing risk) yang disebabkan oleh nasabah 

wanprestasi atau default. 

b. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika 

pembiayaan atas dasar akad Murabahah diberikan dalam valuta asing. 

 

E. Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

Pengertian kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia 

berasaldari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, 

makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, 

dan sebagainya).
59

 

Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta 

“catera” yang berarti paying. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” 

adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebasdari 
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kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya 

aman dan tenteram, baik lahir maupun bathin.
60

 

Menurut BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup 

spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Allah SWT, memiliki 

hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar 

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi dimana seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan akan makanan, 

pakaian, tempat tinggal, air minum yang 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.
61

 

Menurut Prabawa kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu 

sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada 

tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan 

sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap 

penting dalam kehidupan berkeluarga. 
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Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesulitan, dan 

ketentraman lahir bathin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan 

sosial sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga, serta masyarakat. 

Kesejahteraan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan 

Holistic yang seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun 

spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia akan merasa 

bahagia jika terdapat keseimbangan antara dirinya dan lingkungan 

sosialnya. 

Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak 

hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat kelak. Jika kondisi ideal ini 

bisa dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih di utamakan, karena 

kehidupan di akhirat yang abadi dan bernilai daripada kehidupan di dunia. 

Maslahah (kesejahteraan) adalah memelihara tujuan syariah yang 

terletak pada: 

a. Perlindungan agama (Ad-Diin) 

b. Perlindungan jiwa (An-Nafs) 

c. Perlindungan akal (Al-„Aql) 

d. Perlindungan keturunan/kehormatan (An-Nasl) 

e. Perlindungan harta (Al-Maal)
62
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2. Indikator Kesejahteraan 

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari 

empat indikator, yaitu: 

a. Rasa aman (security) 

b. Kesejahteraan (welfare) 

c. Kebebasan (freedom) 

d. Jati diri (identity) 

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat 

tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, 

kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. 

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek 

kehidupan: 

a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, 

bahan pangan dan sebagainya 

b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam dan sebagainya 

c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian, dan sebagainya. 

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur 

kesejahteraan dilihat dari segi materi, fisik, mental, dan segi spiritual. 
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Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan 

kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain. 

Adapun mengenai pengertian kesejahteraan keluarga di Indonesia 

oleh pemerintah selama ini dikelompokkan kedalam dua tipe, yaitu 

pertama keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, 

pangan, dan papan. Kedua, tipe keluarga sejahtera yang identik dengan 

keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan 

sacara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian 

terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, 

mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan 

pangan.
63

 

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan 

keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan 

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Badan 

Pusat Statistik, untuk mengukur  tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 

indikator antara lain: 

a. Kependudukan 

b. Pendidikan 

c. Kesehatan 

d. Fertilitas dan keluarga berencana 

e. Pola konsumsi 
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f. Ketenagakerjaan 

g. Perumahan. 

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dengan kemampuan mereka 

untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu 

untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. 

Tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator 

untuk  mengetahui kesejahteraan suatu penduduk dimana tingkat 

pendidikan yang tinggi dapat membentuk manusia terampil dan produktif 

sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Selain pendidikan, tingkat kesejahteraan juga dapat dipengaruhi 

langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi 

oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan 

keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran keluarga 

kecil. 

Keluarga sejahtera berarti semua jenis kebutuhan dapat dipenuhi 

secara seimbang dan berkelanjutan tanpa satupun kebutuhan yang 

terganggu. 

 

F. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

Kata baitul maal wat tamwil berasal dari dua kata, baitul dan al-

maal. Kata bait, secara etimologi, berarti tempat bermukim atau tempat 

tinggal. Ia berasal dari akar kata bata)بات(yang berarti suatu tempat yang 

dijadikan sebagai tempat bermalam. Kata al-maal )المال(sendiri, dengan 
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bentuk jama’ al-amwal)األمىال(, merupakan “Nama bagai sesuatu yang 

menjadi objek kecenderungan (disenangi) manusia.” 

Gabungan dua kata بيث dan المالmembentuk satu pengertian 

etimologis yang berbeda dari artinya secara mandiri, yaitu “rumah harta” 

atau “tempat penyimpanan harta” )خزينة المال( atau “departemen 

keuangan”. 

Secara terminologis dari baitul maal dapat ditemukan barbagai hasil 

literature yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus 

diberlakukan terhadap harta dan ketentuan-ketentuan yang menjelaskan 

tentang lembaga kenegaraan. Muhammad Rawwas Qal’ahji 

mendefenisikan dengan: 

 بَْيُث اْلَمال هَُى الُمَؤسَّةُ الَّحِى جَْرَد إِلَْيهَا َو جَْنفُِق ِمْنهَا أَْمَىاُل اْلَدْولَةِ 

“Baitul maal adalah sebuah departemen yang menampung keuangan 

Negara dan darisanalah semua kebutuhan keuangan Negara akan 

dibelanjakan.” 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bayt al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonomi. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan 
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syariah nonperbankan yang bersifatinformal karena lembaga ini didirikan 

oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
64

 

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, baitul maal adalah 

lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat. Baitul maal 

dapat juga disamakan dengan kas Negara yang ada dewasa ini.
65

 

2. Tujuan Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat 

banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan 

keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan 

berkembangnya tiga perempat usah mikro dan kecil diseluruh Indonesia.
66

 

3. Keigatan Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

Kegiatan Baituttamwil adalah mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil mikro antara lain dengan mendorong kegiatan menabung 

dan fasilitasi pembiayaan guna menunjang usaha ekonominya. Sedangkan 

kegiatan Baitul Maal adalah menggalang titipan ZISWAF (Zakat, Infaq, 

Shadaqah, Wakaf, dan Fidyah) dan usaha dana sosial lainnya serta 

menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
67
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4. Fungsi Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan 

mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, 

kelompok usaha anggota muamalah (Pokusma) dan kerjanya. 

b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih 

professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh 

menghadapi tantangan global. 

c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota.
68

 

d. Menghimpun dan menyalurkan dana, dengan menyimpan uang di 

BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul 

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

(pihak yang kekurangan dana). 

e. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran 

yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi 

kewajiban suatu lembaga/perorangan. 

f. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan 

member pendapatan kepada para pegawainya. 

g. Pemberi informasi, member informasi kepada masyarakat mengenai 

risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
69
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Adapun fungsi BMT bagi masyarakat, yaitu:
70

 

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, dan pengelola menjadi lebih 

professional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah 

sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha 

(beribadah) menghadapi tantangan global. 

b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki 

oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan 

diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 

c. Mengembangkan kesempatan kerja. 

d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-

produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-

lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

5. Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

a. Peranan bagi BMT 

1) Menjauhkan maasyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non 

muslim 

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. 

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 

tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi 

keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. 

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang 

merata. 
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b. Peranan BMT di masyarakat, adalah: 

1) Motor bergerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak  

2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi islam 

3) Penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu‟afa 

(miskin) 

4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsanu „amala, dan salaam melalui spiritual 

communication dengan dzikir qalbiyah ilahiah.
71

 

6. Ciri-Ciri Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut:
72

 

a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama 

dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi 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 sekitarnya. 

d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah 

dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar 

masyarakat sekitar BMT. 
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Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri 

khusus, yaitu:
73

 

a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan 

produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai 

penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha. 

b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditungguu oleh sejumlah staf 

yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan 

untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, dan 

menyupervisi usaha nasabah. 

c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan 

tempatnya, biasa di madrasah, masjid, mushalla, ditentukan sesuai 

dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. 

d. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, 

dimana: 

1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan 

dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar 

akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

2) Aktif, menjemput bola, beranjangsama, berprakarsa, pro-aktif, 

menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah 

dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak. 

3) Berpikir, birsikap dan berprilaku ahsanu amala (service 

excellence). 
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7. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wattamwil (BMT) 

BMT didirikan dengan berasaskan 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), 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, parsipatif, dan inklusif. 

e. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif 

f. Ramah lingkungan 

g. Peka dan bijak terhadap pengeahuan dan budaya lokal, serta 

keanekaragaman budaya. 

h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat, dengan meningkatkan 

kemampuan diri dan lembaga masyaraka lokal.
74

 

Penting bagi pengelola dalam melakukan pengelolaan usaha 

senantiasa memerhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yaitu:
75

 

a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela 

b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi 
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c. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota 

d. Operasional harus berbasis syariah 

e. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggot dan masyarakat 

f. Pengelolaan usaha bersiftat terbuka 

g. Swadaya, swakerta, dan swasembada 

Selain itu, prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:
76

 

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam 

kedalam kehidupan nyata. 

b. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi 

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, 

produktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. 

c. Kekeluargaan (koperatif) 

d. Kebersamaan. 

e. Kemandirian. 

f. Profesionalisme. 

g. Istiqamah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa 

pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap 

berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap. 

 

                                                             
76

 Andri Soemitra, Op.Cit, h. 475. 


