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ABSTRAK 

ANALISIS PEMBIAYAAN BMT MARWAH PADA USAHA MIKRO KECIL 

SYARI’AH 

 

OLEH: 

WARISMAN 

11471105058 

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga yang bergerak di 

bidang keuangan, yaitu koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yang bertujuan 

untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui bidang ekonomi. 

BMT memiliki berbagai jenis embiayaan yang diterapkan untuk memberikan berbagai 

solusi bagi kebutuhan nasabah, termasuk juga BMT Marwah yang penulis rangkum 

dalam penelitian ini yang ditarik dari judul “Analisis Pembiayaan BMT Marwah Pada 

Usaha Mikro Kecil Syari‟ah”. Penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan 

metode pengumpulan data melalui wawancara langsung, tinjauan lapangan dan 

didukung dengan penyebaran kuisioner. Alhasil dapat disimpulkan oleh penulis dalam 

penelitian ini bahwa Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Marwah mencakup 

pembiayaan Mudhorobah, Murobahah, Musyarokah, dan Al Qordh yang disalurkan 

kepada berbagai bidang yaitu, pembelian sepeda motor baru dan bekas, modal usaha 

warung yang barangya langsung dibayarkan oleh BMT, pembelian bahan bangunan 

untuk membangun rumah atau gedung dan pembelian pupuk dan bibit pertanian atau 

perkebunan. Berbagai faktor pendukung dari kelancaran pembiayaan yang dilakukan 

oleh BMT yaitu, lingkungan adat perkampungan yang sangat saling mengenal satu 

sama lain sehingga mudah dalam penilaian karakter calon nasabah, pendekatan secara 

kekeluargaan, lokasi atau alamat kantor BMT yang strategis sehingga mudah 

dijangkau dan diketahui masyarakat, system pembiayaan syari‟ah, proses cepat, dan 

margin keuntungan yang bisa dilakukan dengan cara tawar menawar antara nasabah 

dan pihak BMT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Bergelut dalam bidang usaha atau bisnis, terutama yang berbasis mikro 

kecil, memang memiliki banyak halangan dan kendala, baik dari dalam ruang 

lingkup usaha maupun dari luar lingkungan. Seperti contohnya kekurangan 

kekuatan dibidang modal, yang seringkali membuat para pelaku usaha kecil 

menjadi putus asa dan banyak yang bisnisnya tidak berjalan hingga berhenti dari 

kegiatan usahanya. Karena hal tersebut, dibutuhkan sokongan dari pihak lain 

sebagai penyedia dana untuk sarana pendorong dari peningkatan usaha para 

pelaku bisnis terutama yang berbasis mikro kecil. 

Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil atau sering disebut BMT 

sebagai lembaga keuangan berbasis syari‟ah (Islami) yang menyediakan berbagai 

produk menyerupai bank sepreti salah satunya sistem pembiayaan untuk 

membantu masyarakat yang membutuhkan, dengan metode kerjasama dalam 

bentuk bagi hasil. Dimana BMT sebagai penyedia dana dan masyarakat yang 

menjadi pelaku rill usahanya, dengan melakukan akad atau perjanjian yang 

disepakati satu sama lain sebelumnya. 

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip 

bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum faqir miskin, ditumbuhkan 

atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan 

berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan 
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keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT pada kegiatannya memiliki 

beberapa jenis produk usaha yang membantu masyarakat untuk mengembangkan 

bisnisnya yang salah satunya ialah pembiayaan. 

Didalam prinsip islam (syari‟ah), arti dari pembiayaan adalah pembiayaan 

dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a). transaksi bagi hasil 

dalam bentuk (mudhorobah) dan (musyarokah); (b). transaksi sewa-menyewa 

dalam bentuk ijaroh atau sewa beli dalam bentuk ijaroh muntahiyah bit tamlik; 

(c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang murobahah, salam, dan istishna’; (d). 

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh; dan (e). transaksi sewa-

menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multi jasa; berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank syari‟ah (penyedia dana) serta/atau UUS 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dan 

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan 

ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

Saat ini jumlah BMT di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Namun BMT 

yang terdaftar sebagai anggota penghimpunan sekitar 326 BMT yang saat ini 

mengelola aset masyarakat sekitar lebih dari Rp 13 triliun lebih dari tiga juta 

orang. Penghimpunan tersebut adalah sebuah wadah yang menghimpun koperasi 

simpan pinjam pembiayaan syari‟ah (KSPPS) yang semua BMT dalam 

perhimpunan tersebut berada dibawah pembinaan kementerian koperasi dan 

UKM. Tercatat jumlah iuran dana taawun telah terkumpul lebih dari 10 miliar 

sejak didirikan pada 2010, dengan total pembayaran santunan Rp 9 miliar, dan 

jumlah penerima manfaat mencapai seribu orang. Selain itu, Maal BMT juga 
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menghimpun dana sosial ZISWA dengan capaian sebesar Rp 29,5 miliar pada 

tahun 2017, dengan penyaluran dana ke masyarakat sebesar Rp 28 miliar. 

Sekitar 60 BMT telah membangun kemitraan dengan salah satu penyedia 

teknologi dalam upaya permudahan transaksi yaitu Ammana. Ammana 

merupakan fintek P2P Financing Syari‟ah pertama yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Ammana akan membangun berkolaborasi yang sinergis dalam 

penyelenggaraan pembiayaan syari‟ah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) berbasis teknolgi. Dan teknologi tersebut memberikan 

kemudahan bagi pelaku ekonomi syari‟ah yang membantu jutaan UMKM yang 

tersebar di seluruh Indonesia terutama bagi BMT dan anggotanya yang hanya di 

download melalui Playstore dan Apps Store di HP, kata CEO PT Ammana Fintek 

Syari‟ah, Lutfi Adhiansyah saat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) 

dengan tema „kemitraan Ammana Fintek dengan Lembaga Keuangan Mikro 

Syari‟ah (LKMS) untuk pembiayaan Berbasis Teknologi‟ di Hotel Pop, Tabet 

Jakarta Selatan, Kamis. 

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana pinjaman atau pembiayaan 

dengan pola syari‟ah sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada mitra binaan 

di seluruh Indonesia. Hal itu sejalan dengan rencana LPDB membentuk Direktorat 

Syari‟ah pada tahun 2017. Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir 

dengan pola syari‟ah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31% sampai 31 Desember 

2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun. Sedangkan tahun ini, 

total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah 
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tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syari‟ah, sisanya Rp 900 miliar untuk 

pinjaman konvensional. Teknis penyaluran pinjaman dengan pola syari‟ah, LPDB 

akan bekerjasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 

Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari‟ah (KSPPS). Kemas 

juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir 

langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan. 

Di riau sendiri, telah cukup banyak BMT yang beroperasi, dari pusat kota 

pekanbaru, hingga ke berbagai daerah kabupaten, dengan berbagai jenis 

pembiayaan yang disalurkannya, seperti pembiayaan untuk usaha kecil, sewa, 

hinggaa kepada kredit-kredit yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya 

BMT ini, masyarakat sekitar merasa terbantu dalam meningkatkan usahanya, 

karena masyarakat merasa kalau pada pembiayaan syari‟ah lebih mudah, murah 

dan aman dibanding lembaga keuangan laninnya. Juga merasa lega karena bisa 

beralih dari prinsip-prinsip keuangan yang mengandung riba didalamnya. 

BMT Marwah merupakan salah satu lembaga keuangan syari‟ah yang 

beroperasi di kecamatan Tambang, kabupaten kampar, Riau sebagai salah satu 

lembaga keuangan yang berdiri untuk membantu mengurangi keresahan 

masyarakat dalam penyediaan dana. Sejauh ini, BMT Marwah telah cukup dikenal 

oleh masyarakat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakannya. Juga telah 

cukup dikenal di berbagai sosial media, dan terlebih lagi telah memiliki aplikasi 

khusus untuk transaksi menggunakan jaringan internet. 

Meskipun berjalan diantara maraknya lembaga keuangan lain yang mungkin 

telah lebih dulu dikenal oleh publik, bahkan bisa dikatakan kemunculannya bukan 
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tidak diantara pesaing-pesaing yang mungkin lebih kuat, namun BMT Marwah 

mampu berkembang dengan strategi dan caranya sendiri. Bahkan hingga saat ini 

BMT tersebut telah membuka sebanyak 4 kantor cabang yang beroperasi di 

beberapa daerah Kampar yaitu Pasar Binabaru-Kecamatan Kmpar Kiri, Pasar 

Indrapura-Kec. Rumbio Jaya  dan Jl. Paus-Kota Pekanbaru. Ini bisa dikatakan 

bahwa keberhasilan yang dicapai oleh BMT tersebut cukup mumpuni dan tidak 

bisa dijauhkan dari keberhasilan dari sistem yang diterapkannya yaitu sistem 

keuangan yang islami. 

Berikut data perkembangan keuangan BMT Marwah hingga 2018 

Tabel 1.1 

Perkembangan Keuangan BMT Marwah 

Keterangan Data Keuangan (juta) 

2015 2016 2017 2018 

Modal 814,044 954,028 845,654 2.976,824 

Hutang ke Anggota 5.538,778 7.155,271 11.059,966 11.519,433 

Hutang non Anggota 553,907 2.066,269 1.401,643 725,667 

Aset 6.909,828 10.180,357 13.535,690 15.452,823 

Piutang/Pembiayaan 4.278,053 6.185,633 8.229,153 11.315,350 

Pendapatan 770,049 1.043,519 1.647,773 1.863,624 

Biaya 814,044 954,028 845,654 2.976,824 

SHU 5.538,778 7.155,271 11.059,966 11.519,433 

Data diatas menunjukkan bahwa perkembangan BMT marwah cukup 

terlihat optimis, dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang meningkat setiap 
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periodenya, terutama pada jumlah Aset dan Pendapatan yang menunjukkan 

kenaikan setiap tahunnya. 

Berikut data perkembangan jumlah anggota BMT Marwah dari tahun 2015 

s/d 2018: 

Tabel 1.2 

Perkembangan Jumlah Anggota BMT Marwah 

Jenis Anggota 2015 2016 2017 2018 

Calon Anggota 138 orang 810 orang 848 orang 1.018 orang 

Anggota 154 orang 170 orang  192 orang 361 orang 

Anggota Luar BIasa 9 orang 64 orang 159 orang 472 orang 

Data tersebut diatas menunjukkan perkembangan yang konsisten bertambah 

tiap tahunnya, dengan arti bahwa kepercayaan masyarakat akan BMT Marwah, 

ketertarikan mereka bekerjasama dengan BMT Marwah semaikn berjalannya 

waktu semakin mantap. Masyarakat percaya bahwa BMT Marwah mampu 

mengemban amanahnya sebagai lembaga keuangan syari‟ah layaknya lembaga-

lembaga keuangan pada umumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa, kehadiran 

BMT ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tepat dan sesuai dengan 

apa yang masyarakat butuhkan, sehingga benar-benar hadir untuk memberikan 

pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan.  

Berdasarkan fenomena tersebutlah penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi mengenai sistem dan strategi yang diterapkan oleh BMT (Marwah) 

yang penulis paparkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “ANALISIS 

PEMBIAYAAN BMT MARWAH PADA USAHA MIKRO KECIL 

SYARI’AH”  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan dalam rangkaian latar 

belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah untuk memfokuskan 

pembahasan mengenai : 

1. Kemana sajakah pembiayaan BMT Marwah disalurkan 

2. Apa saja fakto-faktor pendukung kelancaran pembiayaan yang 

dilakukan 

3. Apa saja faktor-faktor penghambat kelancaran pembiayaan dan 

bagaimana solusi yang diterapkan 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah yang 

dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung kelancaran pembiayaan 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembiayaan dan 

solusinya 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dijadikan untuk memenuhi syarat mendapatkan 

gelar Sarjana Ekonomi di Faklutas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

b. Bagi BMT Marwah Kec. Tambang 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan beberapa informasi yang mungkin berguna serta 
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menjadi bahan pertimbangan untuk berbagai keputusan-keputusan 

yang akan diangkat oleh pihak organisasi untuk kepentingannya 

dikemudian hari. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari apa yang akan disimpulkan dari hasil penelitian ini, 

diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi serta 

informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 

dimasa berikutnya pada bidang yang sama. 

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

akan dibahas di dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara 

ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini nantinya akan berisikan mengenai uraian latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini nantinya akan berisi tentang tinjauan pustaka yang 

memuat mengenai landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada Bab ini nantinya akan berisikan mengenai Metodologi penelitian 

yang meliputi desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisa data penelitian.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. KOPERASI 

1. Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa inggris) yang berarti 

kerjasama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum yang mempunyai tujuan yang sama dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Modal usaha diperoleh dari simpanan 

wajib dan simpanan sukarela para anggotanya, setiap anggota mempunyai satu 

suara tanpa memperhatikan besar kecilnya iuran (cooperative). Koperasi bertujuan 

untuk menyejahterakan anggotanya. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah 

perorangn, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Dan badan 

hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang 

memiliki lingkup lebih luas.  

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang 

dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. 

2. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi 

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, di Indonesia 

adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu 
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bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Dilakukan dengan akta notaries 

b. Disahkan oleh pemerintah 

c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri 

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus 

koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas 

nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah yang mewakili koperasi di 

dalam dan di luar pengadilan.   

d. Diumumkan dalam berita Negara 

3. Jenis-Jenis Koperasi 

a. Koperasi simpan pinjam, adalah koperasi yang bergerak dibidang 

simpanan dan pinjaman. 

b. Koperasi Konsumen, adalah koperasi yang beranggotakan para 

konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang 

konsumsi. 

c. Koperasi Produsen, adalah koperasi yang beranggotakan para 

pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan 

bahan baku dan penolong untuk anggotanya. 

d. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang menjalankan kegiatan 

penjualan produl/jasa koperasinya atau anggotanya. 

e. Koperasi jasa, adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha jasa 

lainnya. 
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4. Karakteristik Koperasi 

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 

1998), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan 

badan usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas 

ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa 

koperasi. Umumnya koperasi dekendalikan secara bersama oleh seluruh 

anggotanya, dengan setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap 

keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut 

Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut 

dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan 

besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. 

5. Prinsip Koperasi 

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:  

2) Keanggotaan sukarela dan terbuka 

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua 

orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia 

menerima tanggungjawab keanggotaan, tanpa diskriminasi gender, sosial, 

rasial, politik atau agama. 

3) Pengendalian alih oleh anggota secara demokratis 

Koperasi-koperasi adalah perkumpulan demokratis yang dikendalikan 

oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-

kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan. Pria dan 

wanita mengabdi sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggungjawab 

kepada anggota. 
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4) Partisipasi ekonomi anggota 

Anggota-anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara 

demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang-kurangnya sebagian dari 

modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota-

anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, 

terhadap modal. Anggota-anggota membagi surplus-surplus untuk sesuatu 

atau tujuan-tujuan seperti, pengembangan koperasi, kemungkinan 

membentuk cadangan modal, pemberian manfaat kepada anggota-anggota 

sebanding dengan transaksi-transaksi mereka dengan koperasi, dan 

mendukung kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota. 

5) Otonomi dan kebebasan 

Koperasi-koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-

perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-

anggotanya. Koperasi-koperasi mengadakan kesepakatan-kesepakatan 

dengan perkumpulan-perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau 

memperoleh modal dari sumber-sumber luar. Dan hal itu dilakukan dengan 

persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota-anggota serta 

dipertahankan otonomi koperasi. 

6) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi 

Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, 

sehingga merekan dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi 

pengembangan koperasi-koperasi mereka. Mereka member informasi 

kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda pemimpin-
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pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan-kemanfaatan 

kerjasama. 

7) Kerja sama diantara koperasi 

Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif 

kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja 

sama melaui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. 

8) Kepedulian terhadap komunitas 

Koperasi koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan 

dari komunikasi komunitas mereka melalui kebijakan-kebijakan yang 

disetujui oleh anggotanya. 

6. Sumber Modal 

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan 

usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas: 

i. Modal sendiri yang meliputu sumber modal sebagai berikut:  

1) Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh 

anggota kepada kiperasi pada saat masuk menjadi anggota. 

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan 

masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama 

untuk setiap anggota. 

2) Simpanan wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi delam waktu dan 

kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan 

yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat 
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diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 

koperasi. 

3) Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan 

modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari 

keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila 

diperlukan.  

ii. Sumber modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai 

berikut: 

1. Anggota dan calon anggota 

2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan 

perjanjian kerja sama antar koperasi 

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Sumber lainnya yang sah. 

B. KOPERASI SYARI’AH 

1. Pengertian Koperasi Syari’ah. 

Koperasi syari‟ah adalah koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip 

syari‟ah, yang berlandaskan kepada Al Qur‟an dan As Sunnah dengan saling 

tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful).  

Allah Tabaroka Wata‟ala berfirman: 

َِ َشِذْيذِ  اْنِعقَابِِ
ۗ ِ  اِنِ  للّاٰ  َِ

ۗ ِ َوات ق ىا للّاٰ ْذَوانِِ  ْثمِِ َواْنع  ۗ ِ َوَْلِ تََعاَوو ْىا َعهًَ اْْلِ  … َوتََعاَوو ْىا َعهًَ اْنبِشِ  َوانت ْقٰىي 
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“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa 

dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”. (QS. Al-

Ma’idah; (5): 2) 

Dan didalam salah satu hadits yang diriwayarkan oleh imam Al-Bukhori 

dan Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Maalik RA. Berkata bahwa Rosulullah 

Shollallau „alaihi wasallah bersabda: 

“tolonglah saudaramu yang menganiaya dan yang si aniaya, sahabat 

bertanya: ya rosulallah aku dapat menolong orang yang di aniaya, tapi 

bagaimana menolong yang menganiaya? Rosulullah menjawab, kamu tahan dan 

mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong daripadanya. 

Didalam istilah Islam, koperasi juga bisa dikatakan sebagai 

syirkah/musyarokah yang berarti percampuran atau kemitraan antara beberapa 

mitra atau perseroan. Syirkah secara etimologi adalah anggota dalam perseroan 

bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota 

menjadi satu kesatuan.  Syirkah dalam bahasa Arab berarti percampuran atau 

interaksi. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih 

menurut kebiasaan yang ada. Adapun secara terminologis, syirkah adalah suatu 

badan usaha dibidang perekonomian yang memiliki keanggotaan sukarela atas 

dasar persamaan hak, kerja sama, dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para 

anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Atau akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 
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memberikan kontribusi dana (amaal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

Menurut fuqoha Maalikiyah, asy-syirkah adalah kebolehan (izin) ber-

tasharuf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing 

pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam men-tasharuf-kan harta 

(objek) perserikatan. Manurut fuqoha Hanbaliyah, asy-syirkah adalah persekutuan 

dalam hal hak dan tasharuf. Menurut fuqoha Syafi‟iyah, asy-syirkah adalah 

berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. 

Adapun menurut fuqoha Hanafiyah, asy-syirkah adalah akad antara pihak-pihak 

yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. 

2. Dasar Hukum Koperasi Syari’ah (Syirkah) 

Dasar hukum koperasi syari‟ah (syirkah) adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an surah An-Nisa’ (4); 12: 

ِِ
هَِ للّاٰ َضا ِ َوِصي ة ِ م  م  سٍّ  ۗ ْيهِ  َغيْشَِ   ۗ  َدْواَِ 

ا ِمهِْ ٰرنِكَِ فَه مِْ ش َشَكا ءِ  فًِ انثُّه ثِِ ِمْه ِ بَْعذِِ َوِصي ة ِ يُّْىٰصً بِهَاِ   فَاِنِْ اَْكثَشَِ َكاو ْى 

“…tetapi jika saudara-saudari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersekutu dalam yang sepertiga itu setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau 

(dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 

Demikianlah ketentuan Allah.…” (An-Nisa‟:12) 

b. Al-Qur‟an surah Al-Anfal (8); 41: 

بِْيمِِ… ْىلِِ َونِِزي اْنق ْشٰبً َواْنيَٰتٰمً َواْنَمٰسِكْيهِِ َواْبهِِ انس  س  َسهِ  وَِ نِهش  م  ِِ خ 
هِْ َشْيءِ  فَاَنِ  ِِلّٰ ا اَو َما َغىِْمت مِْ م  ْى   …َواْعهَم 

"…Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan 

perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang 

miskin, dan ibnu sabil...” (QS. Al-Anfal 8: Ayat 41) 
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c. Al-Qur‟an Surah Shood (38);24:  

هىاِانصحتِوقهيمِماهمبغيِبعضهمِعهًِبعضِاْلِانزيهِامىىاِوعموانِكثيشاِمهِانخهطاءِني  

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian 

mereka berbuat zholim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal sholeh, dan hanya sedikitlah mereka ini (Qs. 

Shaad [38]:24) 

d. Hadits Nabi Muhammad Shollallahu „alaihi wasallah: 

1) Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, “Aku pihak ketiga 

dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak 

mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud) 

2) “Tangan Allah berada diatas orang yang berserikat, selama 

diantara mereka tidak saling mengkhianati.” (HR. Al Bukhori) 

e. Ijma‟ para ulama‟ 

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, “kaum 

Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarokah secara 

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam hal elemen 

darinya. 

3. Macam-Macam Syarikah 

a. Syarikah Hak Milik (Syarikah Al-Amlak).  

Yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan 

salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual-beli, 

hibah dan warisan. 
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b. Syarikah Transaksional (Syarikah Al-Uqud). 

Yakni akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal 

dan keuntungan. Syarikah transaksional menurut mayoritas ulama terbagi 

menjadi beberapa bagian berikut, 

1) Syarikah Al-Inan, yakni persekutuan dalam modal, usaha dan 

keuntungan. Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan 

modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usahayang 

mereka lakukan bersama, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi 

modal berasal dari mereka semua, usaha juga mereka bersama, 

untuk kemudian juga dibagi pula bersama. Syarikah semacam ini 

berdasarkan ijma‟ dibolehkan, namun secara rincinya masih ada 

yang diperselisihkan. 

2) Syarikah Al-Abdan (syarikah usaha), yakni kerja sama antara dua 

pihak atau lebuh dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka, 

seperti kerja sama sesame dokter di klinik, atau sesame tukang jahit 

atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya 

dibolehkan, namun Imam Asy Syafi‟I melarangnya. Disebut juga 

dengan Syarikah Shana’I wat Taqobbul. 

3) Syarikah Al-Wujuh, yakni kerja sama dua pihak atau lebih dalam 

keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. 

Tak seorang pun yang memiliki modal, namun masing-masing 

memiliki nama baik ditengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu 

(untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat 

dibagi bersama. Syarikah semacam ini juga dibolehkan menurut 
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kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah, namun tidak sah menurut 

kalangan Maalikiyah dan Syafi‟iyah. 

4) Syarikah Al-Mufawadhah, yakni setiap kerja sama di mana masing-

masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha dan hutang 

piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. 

Yakni kerja sama yang mengandung unsure penjaminan dan hak-

hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama ini juga 

dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Imam 

Asy-Syafi‟i. kemungkinan ditolak oleh Imam Asy-Syafi‟I adalah 

bentuk aplikasi lain dari Syarikah Al-Mufawadhah, yakni ketika 

dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki 

segala keuntungan dan kerugian, baik kerena harta atau karena 

sebab lainya. 

C. KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI’AH (KSPPS) 

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) 

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)  

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu Baitul maal 

dan Baitul Tamwil.Secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan 

Baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal dikembangkan berdasarkan 

sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan 

perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan 

sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan 

lembaga bisnis yang bermotif laba (Buchari Alma, 2014:22). 
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Menurut Muhammad (1998:114) Baitul Tamwil merupakan sebagai usaha 

pengumpulan dan pembiayaan komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil yang berlandaskan syari‟ah. 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan non bank yang 

dananya bersumber dari masyarakat yang akan di salurkan kembali kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman dengan sistem bagi hasil. 

BMT ini adalah menggunakan perinsip syari‟ah. Sehingga dalam 

pengoprasiannya menggunakan sistem bagi hasil dan berbagai produk yang telah 

dibuat sesuai dengan syari‟at Islam. Berbeda dengan lembaga keuangan 

konvensional dalam pengoprasiannya menggunakan sistem bunga yang memang 

sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam. BMT hanya memfokuskan 

kegiatan usahanya kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah kebawah yang 

dapat memberikan dampak yang positif bagi para pengusaha, misalnya dengan 

peningkatan kesejahteraan keluarga pengusaha tersebut yang diakibatkan dari 

terpenuhinya modal usaha, sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar seperti 

yang diharapkan. 

Sistem bagi hasil yang ditawarkannya mengakibatkan para pengusaha kecil 

menjadi leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus 

bertambah. BMT dipandang sebagai salah satu alternatif sehubungan dengan 

usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil. (Barus, 2009:20).  

BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi atau sebagai jembatan atau 

perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang 
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membutuhkan dana. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mempunyai dua aktivitas 

yaitu aktivitas keuangan yang bersifat sosial atau nirlaba (baitul maal) dan 

aktivitas profit oriented (baitut tamwil).  

Baitul Maal-nya (kegiatan sosial), berarti berupaya menghimpun dana dari 

anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan 

kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul 

hasan (pinjaman kebijakan tanpa jaminan) disini nasabah hanya diwajibkan 

mengembalikan modalnya saja tanpa harus membagi keuntungan yang diperolah 

dari pinjaman tersebut dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan bagi 

masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah yang hendak berusaha. Al-

Qard diberikan untuk membatu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka 

pendek untuk pengusaha kecil yang tidak memiliki dana dan diperuntukan untuk 

keperluan sosial, dan dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Secara 

teknis mengenai pembiayaan qardh ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 

19/DSN-MUI/IX/2000 tentang pembiayaan Qardhul Hasan.  

Sementara Kegiatan Bisnisnya (Baitul Tamwil) berfungsi menghimpun dan 

menyalurkan dana (intermediasi) yang bersifat profit motif. Penghimpunan dana 

diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota BMT) melalui simpanan 

berbentuk tabungan simpananmudharabah‟ simpanan berjangka, dan wadi‟ah 

kurban dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan 

prinsip jual beli (murabahah), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), 

dan pembiayaan qardh yang dijalankan berdasarkan prinsip syari‟ah. Dalam 
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konteks ini BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana 

masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerjasama antara pihak pengelola BMT 

dengan masyarakat. yakni dengan menghimpun dana masyarakat kemudian 

didistribusikan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam sektor 

usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba. 

(Muhammad Ridwan, 2004 :149-184).  

2. Sejarah Berdiri dan Perkembangan BMT 

Secara historis BMT telah lama dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 

1980an yaitu dengan berdirinya Baitul Tamwil (BT) Tenosa di Bandung dan 

Baitul Tamwil (BT) Ridho Gusti di Jakarta, akan tetapi keduanya tidak 

berkembang (Widyaningrum 2002: 4). Adapun BMT yang masih berkembang 

adalah BMT Ihsan kamil yang didirikan pada tahun 1992 di Bandung dan di 

motori oleh tiga orang pemuda masjid. 

Sejak berdirinya Bank Muamaalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk 

mendirikan bank-bank berprinsip syari‟ah. Operasionalisasi BMI kurang 

menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk 

mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari‟ah dan BMT 

yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah. 

Pada saat yang bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) 

sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam 

di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklan 

BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun 

sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syari‟ah. 
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Hal positif mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kalangan usaha kecil 

dan menengah. Mereka sering memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar 

luas diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan mereka memperoleh banyak 

keuntungan dan kemudaha dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari 

lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. 

3. Prinsip Operasional BMT 

Prinsip operasional BMT berdasarkan Prinsip Syari‟ah, yaitu: 

a. Terhindar dari maisir (perjudian) 

b. Terhindar dari gharar (penipuan) 

c. Terhindar dari risywah (suap) 

d. Terhindar dari riba (bunga) 

4. Fungsi BMT 

BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a. Penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan dana di BMT, 

uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit 

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

yang kekurangan dana). 

b. Pencipta dan pemberi likuiditas. BMT dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan. 

c. Sumber pendapatan. BMT menciptakan lapangan kerja dan member 

pendapatan kepada para pegawainya. 

d. Sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah. BMT dapat memberikan 

pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi 
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dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi 

usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut. 

Adapun fungsi BMT di masyarakat yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola 

menjadi lebih profesional, 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 optimaal didalam dan di 

luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 

c. Mengembangkan kesempatan kerja. 

d. Mengukuhkan dan meningkatakan kualitas usaha dan pasar produk-

produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-

lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

5. Karakteristik Usaha BMT 

BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya-laba dan nirlaba-

dalam satu lembaga. Namun secara operasional, BMT tetap merupakan entitas 

(badan) yang terpisah. Dalam perkembangannya, selain bergerak dibidang 

keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor rill. Sehingga ada tiga jenis 

aktivitas yang dijalankan BMT. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh 

aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamaalah (ekonomi) dalam 

Islam. 

 

 



25 
 

 
 

a. Jasa Keuangan 

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan oleh Bmt berupa 

penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan 

untuk anggota atau nonanggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional 

dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara 

umum. Namun demikian, karena merupakan lembaga keuangan Islam, BMT 

dapat disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan 

kegiatannya dengan syariat islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya 

yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan Islam. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan koperasi, untuk jenis kegiatan 

simpan pinjam, aktivitasnya tidak boleh bercampur dengan aktivitas lain yang 

dilakukan oleh koperasi. Artinya koperasi harus merupakan entitas tersendiri dan 

khusus untuk aktivitas simpan pinjam harus disediakan modal sendiri yang 

dipisahkan, jumlahnya sudah ditentukan dan tidak boleh berkurang. 

1) Penghimpunan Dana 

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama. Tanpa 

dana bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. 

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank atau pun aktiva lancar yang 

dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana yang dimiliki atau 

yang dikuasai bank tidaklah bersumber dari milik bank sendiri, tapi juga ada 

dari pihak lain. (Muchdarsyah Sinungan, 1997:84). 

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu yang 

dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif 

dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini berbentuk tabungan wadi’ah, 
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simpanan mudhorobah jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan utama 

masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. 

Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bagi hasil 

simpanannya. Selain itu juga untuk memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. Produk penghimpunan dana BMT sebagai berikut: 

a) Giro Wadi’ah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. 

Dana nasabah dititpkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah 

berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan 

pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan 

dimuka, tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguhpun 

demikian, nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa 

kompetitip. (fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000) 

b) Tabungan Mudhorobah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola 

BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan 

kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak 

sebagai shohibul maal dan BMT bertindak sebagai mudhorib. (fatwa 

DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000). 

c) Deposito Mudhorobah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang 

tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengembangkannya. BMT 

bebas mengelola dana (mudhorib muthlaqoh), BMT berfungsi sebagai 

mudhorib sedangkan nasabah sebagai shohibul maal. Ada juga dana 

nasabah yang dititpkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan 

pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut 

mudhorobah muqoyyadah. 
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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. (Hertanto Widodo, 1999:83).  

Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun 1992 

dalam pasal 1 (5) yakni; “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh 

masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 

bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu. (Kasmir, 2005:396). 

2) Pembiayaan 

Menurut Muhammad (2005:17) pembiayaan atau financing yaitu 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut PP 

No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi. 

Sedangkan pembiayaan dalam konsep Islam adalah Pembiayaan pada 

dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian 

pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang 

diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima 

pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati 

bersama. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak mudharib kepada 

pihak shahibul maal untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat 



28 
 

 
 

berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen 

(creditinstrument). 

Pembiayaan BMT kepada pihak Ketiga berdasarkan kesepakatan 

pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan 

nisbah bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT 

pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi 

hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan sewa. 

a) Prinsip bagi hasil (syirkah)  

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu 

pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang 

disebut dengan pembiayaan mudhorobah, dan pembiayaan yang kurang dari 

100% dengan pilihan BMT boleh ikut serta mengelola usaha atau boleh juga 

tidak ikut serta mengelola usaha, yang disebut dengan pembiayaan 

musyarokah. 

i. Pembiayaan Mudhorobah 

Mudhorobah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau 

lebih pihak dimana pemilik modal (shohib al-maal) mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola (mudhorib) dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan bentuk ini menegasan kerjasama dalam panduan 

kontribusi 100% modal kas dari shohib al-maal dan keahlian mudhorib. 

ii. Pembiayaan musyarokah 

Transaksi musyarokah dilandasi dengan adanya keinginan para 

pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka 

miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua 
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pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan 

seluruh bentuk sumber daya bik yang berwujud maupun tidak 

berwujud. 

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama 

dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan 

(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), 

peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau 

goodwill), kepercayaan/reputasi (creditworthiness) dan barang-barang 

lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh 

kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau 

tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. 

b) Prinsip Jual Beli (Ba’i) 

Pembiayaan jual beli dengan kuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu 

pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka 

waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan murobahah, dan pembelian 

barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai 

lunas, yang disebut dengan pembiayaan ba’iu bithman ajil. 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan 

kepemilikan barang atau benda (transfer of property). Tingkat keuntungan 

bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. 

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran 

dan waktu pembayaran barangnya, yakni sebagai berikut: 
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i. Pembiayaan Murobahah 

Murobahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi 

jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank 

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. 

Hargajual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan 

(margin). 

ii. Pembiayaan Salam 

Salam adalah transaksi jual beli dimana yang diperjualbelikan 

belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh 

sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai 

pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip 

jail beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan 

waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti. 

iii. Pembiayaan Istishna’ 

Produk istishna’ menyerupai produk salam, tapi dalam istishna’ 

pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) 

pembayaran. Skim istishna’ dalam Bank Syari‟ah umumnya 

diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. 

Ketentuan umum pembiayaan ini adalah spesifikasi barang 

pesanan harus jelas seperi jenis. Macam ukuran, mutu dan jumlahnya. 

Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istishna’ dan 

tidak boleh berubah selama berlakunya akad. 
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c) Prinsip Sewa (Ijaroh) 

Transaksi Ijaroh dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. 

Jadi pada dasarnya prinsip ijaroh sama dengan prinsip jual beli, tapi 

perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek 

transaksinya adalah barang, pada sewa objek transaksinya adalah jasa. 

b. Sektor Rill 

Pada dasarnya, kegiatan sektor rill juga merupakan bentuk pembiayaan 

BMT. Namun, berbeda dengan sektor jasa keuangan yang penyalurannya 

berjangka waktu tertentu, pembiayaan pada sektor rill bersifat permanen atau 

jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalammnya. Pembiayaan ini 

selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT 

dapat mendirikan usaha baru dengan masuk usaha yang sudah ada dengan cara 

membeli saham. 

c. Sosial (Zakat, Infak, Sedekah) 

Kegiatan pada sektor ini adalah pengolahan zakat, infak, dan sedekah yang 

berasal dari Dompet Dhu‟afa‟ maupun yang berhasil dihimpun sendiri oleh BMT. 

Sektor ini merupakan salah satu kekuatan BMT karena jga berperan dalam 

pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Dengan 

demikian, pemberdayaan yang dilakukan BMT tidak terbatas pada sisi ekonomi, 

tetapi juga dalam hal agama. Diharapkan pula para nasabah BMT tersebut akan 

turut memperkuat sektor sosial BMT ini dengan menyalurkan ZIS-nya kepada 

BMT.  

Juga disebut dengan pembiayaan kebajikan, Pembiayaan kebajikan 

merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari BAZIS. Oleh karena itu hanya 



32 
 

 
 

diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infak, 

dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apa pun, hanya 

diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan 

amanah. 

6. Aspek Legalitas 

Sebagaimana diuraikan diatas istilah BMT merupakan penggabungan dari 

baitul maal dan baitut tamwil. Sebelum berkembang istilah BMT, kita lebih 

dahulu akrab dengan istilah baitul maal (BM). Saat ini kita telah mengenal istilah 

BM sebatas sebagai lembaga pengelolaan ZIS. Pengertian ini sebenarnya telah 

mengalami penyempitan fungsi karena pada masa Nabi Muhammad SAW. dan 

para Khalifah sesudahnya, BM berfungsi mengelola sebagian besar keuangan 

negara meliputi sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Adapun 

istilah baitut tamwil (BT) kurang populer. Nama ini pernah terdengar melalui 

nama BT Teknosa di Bandung dan BT Ridha Gusti di Jakarta. Fungsinya kurang 

lebih sama dengan praktik perbankan Islam yang menerapkan sistem bagi hasil. 

Perbedaanya terletaj pada status kelembagaannya sebagai kelompol swadaya 

masyarakat dan lingkup usaha yang relatif kecil. 

Pada awal perkembangannya, BMT memang tidak memiliki badan hukum 

resmi, BMT berkembang sebagai kemlompok swadaya masyarakat (KSM) atau 

kelompok simpan pinjam (KSP). Namun, untuk mengantisipasi perkembangan 

kedepan, status hukum menjadi kebutuhan yang medesak. Dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan penerapan sistem bagi 

hasl adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, oleh lembaga-lembga pembina BMT 

yang ada, BMT diharapkan untuk berbadan hukum koperasi mengingat BMT 
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berkembang dari kelompok swadaya masyarakat. Selain itu, dengan berbentuk 

koperasi, BMT dapat berkembang ke berbagai sektor usaha seperti keuangan dan 

sektor rill. Bentuk ini juga diharapkan dapat memenuhi tujuan memberdayakan 

masyarakat luas, sehingga kepemilikan kolektif BMT sebagaimana konsep 

koperasi akan lebih mengenai sasaran. 

Perkembangan BMT ini tidak diikuti dengan pengaturan dan landasan 

hukum yang jelas. BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan 

dengan lembaga keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial 

(Baitut Tamwil) juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT 

bisa dikatakan sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada 

sebelumnya. Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini 

masih bersifat pilihan, bukan keharusan.BMT dapatdidirikan dalam bentuk 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan 

hukum koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, KSM harus mendapatkan 

sertifikat dari PINBUK dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank 

Indonesia sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang 

mendukung Program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya 

Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). 

Sejak awal kelahirannya sampai dengan saat ini, legalitas BMT belum ada, 

hanya saja banyak BMT memilih badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT 

tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 

tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 

tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah (KJKS). Aturan 
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hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) 

dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 

352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen 

Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syari‟ah. 

Namun, sejak adanya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu 

permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini 

kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah 

dan cakupan luas usaha meliputi beberpa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi. 

Namun, dengan pengaturan BMTsebagai LKM3 sebagaimana dalam UU No. 1 

Tahun 2013, keluasan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi. Bila ingin 

melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi 

menjadi bank. Dengan demikian, maka yang memiliki kewenangan atas 

pengawasan berubah dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan pengawasan ini menjadi 

kekhawatiran tersendiri bagi BMT, sekaligus menjadi celah hukum, bila 

pengawasan BMT masih tetap berada di bawah pengawasan Kementrian Koperasi 

dan UKM. 

D. PEMBIAYAAN 

1. Pengertian Pembiayaan 

Definisi pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Sedangkan menurut Syafii Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas 
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pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pembiayaan adalah pemberian dana dari bank kepada nasabah yang 

membutuhkan.  

2. Akad-Akad Pembiayaan 

Akad (Al-„Aqd) dalam bahasa arab berarti perikatan, perjanjian dan 

pemufakatan. Secara terminologi, akad memiliki arti umum dan khusus. Adapun 

arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk 

dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, sepeerti kehendak untuk 

wakaf, membebaskan utang, thalaq, dan sumpah, maupun yang membutuhkan 

kehendak dua belah pihak dalam melakukannya, seperti jual beli, menyewa, 

perwakilan, dan gadai/jaminan. 

 Sedangkan arti khusus akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab 

dan qobul sesuai dengan kehendak syari‟ah yang menimbulkan akibat hukum 

pada objek akad. Menurut jumhur ulama hukum akad ada tiga; yaitu aqid (orang 

yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), harga dan barang yang 

ditransaksikan (ma‟qud alaih), dan sighatul „aqd (bentuk ucapan akad). 

Adapun akad-akad pembiayaan yang biasa dipergunakan oleh lembaga 

keuangan syari‟ah, secara garis besar produk pembiayaan syari‟ah terdiri dari tiga 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang 

dilakukan dengan prinsip jual beli 
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b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan  jasa yang 

dilakukan dengan prinsip sewa-menyewa 

c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang dutujukan untuk 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa , dengan prinsip bagi hasil 

3. Pembiayaan Murabahah  

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan 

pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu 

perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan 

sistem pembayaran ditangguhkan. 

Dari segi istilah, definisi Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal, 

dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Namun dalam ranah ekonomi 

syari‟ah, murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati 

oleh penjual dan pembeli. 

Sementara itu, berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syari‟ah Nasional) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), Fatwa 04/DSNMUI/IV/2000, akad Murabahah 

adalah,”Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, 

dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.” 

Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara bank 

membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank, dan pada saat yang 

bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok 

ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu 
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tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Pembiayaan 

murabahah ditujukan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, 

toko, mobil, motor, dan sebagainya. 

a) Landasan Hukum 

Murabahah Setelah mengetahui mengenai pengertian murabahah, sekarang 

pembahasan tentang landasan hukumnya. Jual beli dengan sistem murabahah 

merupakan akad jual beli yang 

Ayat Al Quran An nisa [4]: 29  

“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”.  

Al baqarah [2]: 275  

 “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini 

jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syari‟ah, dan sah untuk 

dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syari‟ah karena ia merupakan salah 

satu bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.  

Hadist:    

Dari Abu Sa‟id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya 

jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, 

dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)  
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Dari Hakim bin Hizam berkata ia, bersabda Rasululah saw:” Dua orang 

yang berjual beli itu berhak memilih selama keduanya belum berpisah”, atau 

beliau bersabda:” Sehingga keduanya berpisah.” Jika keduanya jujur dan terus-

terang, maka keduanya mendapat berkah dalam jual-belinya. Jika keduanya 

menyembunyikan dan berdusta maka dihapuslah berkah jualbelinya itu. 

 “Nabi shallallahu „alaihi wasallam ditanya tentang pekerjaan yang paling 

utama. Beliau menjawab, “perniagaan yang baik dan pekerjaan seseorang 

dengan tangannya sendiri” (HR. Al Bazzar dan Thabrani dalam Al Mu‟jam 

Kabir; shahih lighairihi)  

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 

secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan 

jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.‟” (HR. Ibnu Majah 

dari Shuhaib). 

Hadits diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus 

dilakukan dengan suka sama suka, Jujur dan terus terang masing-masing pihak 

ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli 

murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme 

pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak 

nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 

4. Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah, 

dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu dari nasabah, 

sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank68. 
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Didalam akad mudharabah bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan 

melakukan pengawasan atas penyediaan dana. Dari pembiayaan tersebut bank 

mendapatkan imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar 

persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut 

sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian dari nasabah. 

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: 

1) Mudharabah Muthlaqah 

Mudharabah Muthlaqoh (invesatasi tidak terikat69) adalah bentuk 

kerjasama antara shabul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas 

dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. 

Dalam bahasa fiqih ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan 

ungkapan if‟al ma syi‟ta (lakukanlah sesuakmu) dari shahibul maal ke 

mudharib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar. 

2) Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) atau disebut juga dengan 

istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari 

mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.  

 Landasan Hukum Mudharabah  

Al Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang 

menjadi landasan syari‟ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk 

melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini: 
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Al Qur‟an  

 “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT…” (Surat Al-Muzammil 20) 

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi 

dan carilah karunia Allah SWT…” (Al-Jumuah 10) 

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.” 

(Al-Baqarah 198) 

Al-Hadist 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika 

memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar 

dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, 

atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan 

bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada 

Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani). 

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tiga hal 

yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh 

(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, 

bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah). 

Ijma 

Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh islam, 

dan para sahabat nabi pun melakukan pekerjaan ini. 

Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa telah sepakat (ijma) para ahli ilmu atas 

dibolehkannya mudharabah. Al-Shon‟anijuga mengatakan bahwa tidak ada 

perselisihan diantara orang-orang muslim terhadap dibolehkannya Qiradh. 
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5. Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah atau syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau 

beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana 

masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut, serta mewakilkan atau 

menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan dari hasil usaha dapat dibagi 

menurut proporsial penyertaan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan 

bersama. 

Dalam definisi lain disebutkan secara lebih sederhana, musyarakah adalah 

akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

Landasan Hukum Musyarakah 

“… maka mereka berserikat pada sepertiga…” (Q.S. An-Nisa: 12) 

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh.”(Q.S. Shaad: 24). 

“Dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah Saw. Sesungguhnya Allah Azza 

Wa Jalla berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 

salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”(HR. Abu Daud,al hakim, al baihaqi 

dan ad Daruquthni73). 

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-

Nya yang melakukan perkongsian atau kerjasama selama pihak-pihak yang 
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bekerja sama tersebut saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan 

menjauhi pengkhianatan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka musyarakah 

(syirkah) dapat diartikan dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat) di mana 

uang yang mereka dapatkan dari harta warisan, atau mereka kumpulkan di antara 

mereka, kemudian di investasikan dalam perdagangan, industry, atau pertanian 

dan lain-lain sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama dan hal tersebut 

hukumnya boleh. 

6. Ijarah 

Akad antara bank (muajjir) dengan nasabah (musta‟jir) untuk menyewa 

suatu barang atau objek sewa (ma‟jur) milik bank dan bank mendapatkan imbalan 

jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh 

nasabah. 

Dalam pembiayaan ini pertama, bank akan membeli aset untuk disewakan 

kepada nasabah dan dikategorikan sebagai aktiva ijarah. Setelah dimiliki bank, 

selanjutnya nasabah akan menyewa untuk jangka waktu yang disepakati dengan 

membayar sewa. Selama jangka waktu yang disepakati aktiva ijarah 

masihdimilikibank dan akan dialihkan kepemilikannya pada akhir masa sewa. 

Landasan Hukum 

Ijarah Dasar hukum ijarah dari al-Qur‟an adalah Surat at-Thalaq: 6 dan al-

Qashash: 26, yang artinya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 

maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(QS. At-Thalaq: 6)  
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia 

sebagai seorang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26) 

Dasar hukum ijarah dari al-hadits sebagaimana yang disabdakan oleh 

Rosulullah SAW: 

“Berikanlah upah terhadap pekerjaan, sebelum kering kringatnya.” 

 “Rosulullah SAW melakukan bekam, dan membayar upah terhadap tukang 

bekam tersebut, kemudian Rasul menggunakan obatnya”. 

7. Rahn  

Rahn (gadai) yaitu sebuah akad piutang yang disertai dengan jaminan. 

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan 

jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.   

Landasan Hukum Rahn 

Akad rahn ini telah mendapatkan kegitimasi (dibolehkan) dari al-Qur‟an, 

sunnah dan juga ijma‟. Adapun landasan dari alQur‟an, sebagaimana yang 

terdapat dalam surat al-Baqarah: 238, yang artinya: “Dan jika kamu dalam 

perjalanan dan engkau tidak menjumpai seorang penulis (hutang), maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”  

Sedangkan landasan dari hadtits Rosulullah SAW diterangkan suatu hari 

beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan 

menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan 
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oleh al-Bukhari yang artinya: “Rosulullah SAW membeli makanan dari seorang 

Yahudi dengan menggadaikan baju besi kepadanya”. 

Ulama juga sepakat membolehkan akad rahn. Tetapi ada sebagian ulama 

yang tidak membolehkan akad ini. Tetapi mayoritas ulama membolehkannya dan 

tidak menjadikan kalimat “dalam perjalanan” sebagai syarat, tetapi mereka 

memahaminya sebagai kebiasaan ketika itu. 

8. Qardul Hasan 

Qardul hasan yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota untuk 

pengembangan usaha tanpa dikenakan pembagian keuntungan. 

Landasan Hukum Qardhul Hasan 

a) Al-Quran 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan 

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 

menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245) 

 “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid: 11)  

“Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh 

sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, 

lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: 280). 
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b) As-Sunnah 

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah 

akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (HR. Muslim) 

“Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Pada malam 

peristiwa Isra‟ aku melihat di pintu surga tertulis ‟shadaqoh (akan diganti) 

dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : 

“Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?‟ ia menjawab 

“karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika 

berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”. (HR. Ibnu 

Majah dan Baihaqi dari Abas bin Malik ra, Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan 

hadits serupa dari Abu Umamah ra)  

“Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw berkata,”Bukan seorang 

muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali lipat kecuali yang 

satunya adalah (senilai) sedekah.”(HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi) 

E. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 

Penelitan Terdahulu 

No. Penulis Dan 

Judul 

Publikasi Variabel 
Hasil Penelitian 

1 Sanwani, 

Titiek 

Hermawanti 

dan akhmad 

Jurnal 

Lembaga 

Keuangan dan 

Perbankan-

Volume 2, 

Strategi 

Penghimp

unan Dan 

Pembiaya

an 

Strategi yang dilakukan dalam 

pembiayaan atau pembiayaan 

di BMT Al-hidayah, setelah 

dilakukan wawancara ke 

informan kunci terkait 
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Jufri/2017 

Strategi 

Penghimpunan 

Dan 

Pembiayaan 

Pada Baitul 

Maal Wat 

Tamwil 

Nomor 1. penjelasan mengenai strategi 

pembiayaan adalah 

pemasaran, peduli sosial, dan 

personal seling. Pemasaran 

salah satu cara untuk 

menciptakan, 

mengkomunikasikan, 

menyampaikan, dan 

menawarkan produk yang 

dimiliki oleh BMT kepada 

masyarakat. Berdasarkan hasil 

wawancara keinforman 

pertama. 

Strategi yang di gunakan oleh 

BMT Al-hidayah melalui 

strategi marketing dan 

menejer yaitu layanan yang 

diberikan kepada nasabah 

melalui pemberitahuan secara 

langsung. Dengan sistem 

jemput bola (pick up service) 

yang bertujuan untuk 

melayani nasabah yang 

khususnya pedagang yang 

sibuk dengan pekerjaannya 

dengan cara menjemput 

langsung ketempat nasabah. 

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada kekhususan penelitian penulis 

dibidang profit motive-nya terutama pada pembiayaan untuk usaha mikro kecil 

syari‟ah yang penulis paparkan didalam penelitian ini.  

2 Taufik 

Nugroho & 

Maro; Jurnal 

Ekonomi 

Strategi 

Pembiaya

Penelitian ini mencoba untuk 

menganalisa strategi 
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Aam S. 

Rusydiana 

/2019 

Strategi 

Pembiayaan 

Usaha Mikro 

dan Kecil 

Menengah 

pada Lembaga 

Pengelola 

Dana 

Bergulirdi 

Indonesia 

Syari‟ah dan 

Bisnis   Vol. 3 

No. 1, Mei 

2019 

an pembiayaan usaha mikro dan 

kecil menengah yang efektif 

untuk  meningkatkan kinerja 

Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir menggunakan 

pendekatan Analytic Network 

Procces. Hasilnya 

menunjukkan bahwa dari 

perspektif tujuan 

pengembangan, peningkatan 

tenaga kerja dianggap lebih 

prioritas dibandingkan dengan 

penurunan kemiskinan dan 

ketimpangan. Sementara itu 

dari perspektif kriteria 

pengembangan LPDB di 

Indonesia, keberhasilan 

pemanfaatan adalah yang 

prioritas dibandingkan kriteria 

lainnya. Dari sisi alternatif, 

bentuk koperasi atau koperasi 

syari‟ah lebih dipilih jika 

dibandingkan bentuk lainnya. 

Perlu upaya-upaya yang lebih 

terstruktur baik dari sisi 

penyaluran (distribusi), skema 

pengembalian begitu pula 

sistem monitoring dan 

evaluasi pemberian 

pembiayaan kepada para 

mitra sehingga efektifitas 

pinjaman dana bergulir dapat 
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dimanfaatkan secaralebih 

merata dan komprehensif. 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada lembaga yang diteliti, yaitu lembaga 

pengelola dana bergulir, sedangkan pada penelitian ini pada BMT 

3 Precylia Cyndi 

Kembuan, 

Lisbeth 

Mananeke, 

Agus Supandi 

Soegoto / 2014  

Analisis 

Segmentasi, 

Targeting Dan 

Positioning 

Pembiayaan 

Mobil Pada  

Pt. Adira 

Dinamika 

Multifinance 

Tbk Cabang 

Manado 

Jurnal EMBA    

Vol.2 No.3 

September 

2014, Hal. 

853-863 

Segmentas

i, 

Targeting 

Dan 

Positionin

g  

Segmentasi pembiayaan 

mobil PT. Adira Dinamika 

Multifinance Tbk Cabang 

Manado 2 berdasarkan 

segmentasi demografi, 

perilaku dan manfaat 

menggunakan cluster analysis 

yaitu K-Means Cluster. 

Pemetaan karakteristik 

pelanggan terbentuk dari hasil 

final cluster dan juga crosstab 

antara nilai final cluster 

dengan atribut demografi dan 

perilaku responden yang 

kemudian dibuat matrikulasi 

berupa tabel karakteristik 

konsumen 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu kekhususan penelitian pada segmentasi, 

targeting dan positioning, sedang pada penelitian ini secara umum dirangkum dalam 

bentuk strategi. 

4 Adistiar 

Prayoga /2018 

Desain 

Strategi 

Pembiayaan 

Pertanian Di 

Journal of 

Halal Product 

and Research 

(JHPR) Vol. 

01 No.02, Mei-

November 

2018  

Strategi 

Pembiaya

an 

Simpulan dari penelitian ini 

adalah: (1) BMT UGT 

Sidogiri dan BMT Mandiri 

Sejahtera dapat dijadikan 

lembaga percontohan dalam 

penyaluran pembiayaan 

pertanian di perdesaan Jawa 
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Perdesaan 

Jawa Timur 

Berbasis Daya 

Saing Bmt 

Timur karena memenuhi 

kriteria daya saing lembaga 

baik secara struktural maupun 

kultural (2) Meskipun 

kelembagaan BMT UGT 

Sidogiri dan BMT Mandiri 

Sejahtera dinyatakan sehat, 

namun terdapat beberapa hal 

yang perlu dicermati dalam 

penilaian kesehatan, yakni 

kolektibilitas dan inefisiensi 

lembaga (rentabilitas 

ekonomi). (3) BMT UGT 

Sidogiri dan BMT Mandiri 

Sejahtera belum memiliki 

strategi khusus dalam 

pelaksanaan program 

pembiayaan pertanian. (4) 

Pengembangan program 

pembiayaan pertanian 

hendaknya memperhatikan 

indikator-indikator yang 

menjadi faktor utama maupun 

penunjang daya saing. (5) 

Program pembiayaan 

pertanian dapat dikuatkan 

dengan pembentukan lembaga 

khusus pembiayaan pertanian.  

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada pembiayaan yang hanya pada 

bidang pertanian, sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan pembiayaan. 

5 Basyari’ah, 

Nuhbatul / 

Jurnal 

Muqtasid, Vol. 

Pembiayaa

n 

Setelah dianalisis berdasarkan 

kesesuaian dengan shariah 
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2018 

Analisis 

Implementasi 

Pembiayaan 

Musyarakah 

Mutanaqishah 

pada 

Perbankan 

Syari’ah di 

Indonesia 

9 No. 2. 2018: 

120-133 

Musyarok

ah 

Mutanaqis

hah 

compliance pada fatwa dan 

AAOIFI ditemukan adanya 

ketidaksesuaian aturan 

syari‟ah pada beberapa poin 

seperti; akad murakkab dan 

terjadinya ta‟alluq. Jumhur 

ulama lebih pada menolak 

akad-akad yang mengandung 

dua unsur tersebut, obyek 

akad dijadikan agunan, obyek 

tidak tangible, dan biaya 

maintenance sepenuhnya 

tanggungjawab nasabah, yang 

mana seharusnya menjadi 

tanggungjawab kedua pihak. 

Jikapun ada ulama yang yang 

membolehkan, jatuhnya tetap 

pada subhat yang lebih baik 

dihindari. Adanya ta‟alluq 

atau akad kedua menjadi 

syarat akad pertama juga 

melanggar shariah 

compliance, karena fatwa 

hanya membolehkan wa‟ad 

bukan syarat. Selain itu, 

menjadikan obyek sebagai 

agunan adalah tidak benar. 

Demikian pula dari sisi 

analisis legal dan operasional 

berdasarkan pada aturan BI 

tentang undang-undang 

perbankan, terindikasi adanya 
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ketidaksesuaian antara dasar 

aturan dengan implementasi 

di lapangan. Misalnya, 

kewajiban nasabah untuk 

membeli keseluruhan objek 

ketika terjadi event of default 

dimana hal ini jelas 

menyimpang dari konsep 

musyarakah dimana 

seharusnya hal tersebut 

ditanggung bersama. Terkait 

operasional, adanya 

pelimpahan semua kewajiban 

pembayaran atas biaya yang 

muncul menyimpang dari 

standar AAOIFI dan fatwa 

DSN dan belum ada standar 

akuntansi khusus terkait 

MMQ. Beberapa analisis 

diatas mengantarkan kita pada 

penekanan akan pentingnya 

perbaikan pada beberapa poin 

dan mengembalikan pada 

aturan yang ditetapkan pada 

beberapa poin lainnya. Lebih 

tegasnya lagi diperlukan 

reformulasi atau rekontruksi 

mekanisme akad yang 

dijalankan oleh perbankan 

syari‟ah di Indonesia. Dengan 

syarat, rekonstruksi tersebut 

dalam rangka memberikan 
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solusi yang terjadi agar 

kehalalan dari akad muamalah 

tersebut tetap terjamin dari 

sisi kepatuhan pada syari‟ah 

compliance yang berlaku 

Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada pembiayaan yang hanya pada 

bidang Musyarokah, sedangkan penelitian ini mencakup keseluruhan pembiayaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. RANCANGAN PENELITIAN  

Penelitian ini mengikuti desain penelitian Uma Sekaran. Secara spesifik 

akan membahas (1) Tujuan Studi, (2) Jenis Investigasi, (3) Tingkat Intervensi 

Peneliti, (4) Situasi Studi, (5) Unit Analisis, (6) Strategi Penelitian (7) Horizon 

Waktu Studi. 

1. Tujuan Studi  

Penelitian menggunakan Studi Eksplorasi, yaitu menganalisis bagaimana 

strategi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Marwah Kec. Tambang 

terhadap usaha mikro kecil syari‟ah. 

2. Jenis Investigasi  

Jenis investigasi dalam penelitian ini adalah investigasi Kausal, yaitu 

menganalisis bagaimana hubungan sebab-akibat dari strategi pembiayaan yang 

diterapkan oleh BMT Marwah Kec. Tambang terhadap minat dari para pelaku 

usaha mikro kecil syari‟ah. 

3. Tingkat Intervensi Peneliti  

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan primer, 

sehingga tingkat intervensi tergolong menengah. 

4. Situasi Studi  

Dalam penelitian ini situasi studi yang dipilih adalah studi lapangan (field 

study) yaitu studi yang dilakukan di BMT Marwah Kecamatan Tambang. 
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5. Unit Analisis 

Dalam penelitian ini menggunakan Orgnisasi sebagai unit analisis, yaitu 

pada BMT Marwah Kecamatan Tambang. 

6. Strategi Penelitian 

Untuk strategi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian survey dan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan berbagai 

informasi dari pihak BMT Marwah dan kemudian menganalisisnya guna untuk 

mengambil kesimpulan. 

7. Horizon waktu  

Penelitian ini menggunakan horizon waktu Cross-sectional yaitu 

penelitian yang dilakukan berdasarkan data terbaru di tahun 2018. 

B. BATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini akan diadakan pada dua objek utama yaitu strategi pendanaan 

dan pembiayaan yang penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Objek pembiayaan, penelitian ini pada khususnya akan membahas 

mengenai strategi BMT dalam menyalurkan dananya terhadap 

nasabahnya yang bergerak dalam dunia usaha. Yaitu yang berbentuk 

pembiayaan mudhorobah, murobahah, musyarokah dan Al Qordh. 

2. Faktor-faktor yang membantu kelancaran pembiayaan. 

3. Faktor-faktor penyebab terhambatnya kelancaran pembiayaan dan 

solusinya. 
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C. JENIS DAN SUMBER DATA  

Jenis data dalam penelitian ini berbentuk data kualitatif dan kuantitatif. 

Sedang cara memperolehnya Berfokus pada sumber bukti yaitu survey 

pendahuluan, wawancara, observasi untuk mendukung penelitian agar nantinya 

mampu memperoleh hasil penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada di 

lapangan. Robert K. Yin berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan-bagaimana-

dan-mengapa tampaknya lebih cocok untuk studi kasus, eksperimen, ataupun 

historis.  

D. METODE PENGUMPULAN DATA  

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

1. Survey pendahuluan, yaitu melakukan tinjauan ke tempat yang akan 

digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan survey 

untuk lokasi penelitian berada di BMT Marwah Kecamatan Tambang.  

2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di 

lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap 

muka langsung (face-to-face) dengan narasumber. Wawancara ini 

dilakukan kepada pihak manajer BMT Marwah Kecamatan Tambang 

dikarenakan pihak tersebut yang bertanggungjawab atas kinerja 

operasional organisasi syari‟ah tersebut. Dalam proses wawancara 

peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan strategi 

yang diterapkan oleh pihak organisasi yang akan dianalisis. 
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3. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data 

tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman dan pembuktian 

terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. Observasi ini 

dilakukan untuk mengamati sistem yang diterapkan oleh pihak organisasi 

mengenai strategi pembiayaan BMT tersebut.  

E. METODE ANALISI DATA  

Langkah – langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis / diketik 

dalam bentuk uraian atau laporan yang teperinci. Laporan tersebut 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal - 

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh dari hasil wawancara melalui beberapa pertanyaan dengan 

pihak manajer BMT Marwah Kecamatan Tambangnantinya akan 

dikumpulkan, dirangkum dan dipilih data yang pokok dan berfokus pada 

strategi pembiayaan kemudian mencari pola dalam data tersebut.  

2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul, 

telah direduksi lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian 

mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan 

kemudian disimpulkan. Ini merupakan tahap akhir dalam langkah 

penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, dimana data yang 

sudah dalam bentuk uraian maka akan ditarik kesimpulan atau inti dari 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu data strategi pembiayaan 

yang juga terkait dengansistem yang diterapkan olehBMT Marwah 

Kecamatan Tambang. Oleh karena itu dengan menarik kesimpulan maka 
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akan diperoleh inti dari penelitian yang memberikan manfaat kepada 

pihak – pihak yang terkait. (Nasution S. 1992 dalam Tri Pudji Susilowati. 

2008). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. SEJARAH BMT MARWAH DANAU BINGKUANG KAMPAR  

BMT Marwah merupakan salah satu yang berdayakan mikro syari‟ah 

dengan nama awal yakni BMT Syari‟ah Tambang yang didirikan di desa 

Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan Ekonomi Syari‟ah yang 

madani, Dengan pimpinannya brnama Bapak M Wali fahimi, S.Ag. 

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi imlpementasi 

prinsip-prinsip syari‟ah secara teknis operasional masih dihadapkan kepada sekian 

banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan, salah satunya menyangkut 

kemampuan analisa fiqih.  

Sistem undang-undang negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada 

yang namanya BMT. Bagaikan busa diatas air karena tidak ada tempatnya 

bernaung, maka BMT dititipkan di bawah payung koperasi, padahal BMT 

sistemnya jauh lebih kompleks dibanding koperasi dan bank konvensional.  

Dengan dibatalkannya UU No. 17 tentang Perkoperasian tahun 2012, maka 

kembali kita akan merujuk kepada UU No. 25 Tahun 1992 maka segala sesuatu 

tentang perubahan kembali Undang-undang ini harus kita sikapi, sebagai acuan 

bagi Koperasi dalam menjalankan usahanya. Kita berharap nantinya mudah-

mudahan aturan-aturan tersebut dapat memberikan pembaharuan hukum dibidang 

Perkoperasian, sehingga dapat memperjelas jati diri Koperasi, tujuan, 

keanggotaan, perangkat Organisasi, modal, pengawasan, peranan pemerintah, 

sistem penjaminan, serta sanksi-sanksi.  
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Dengan tetap Optimis, untuk memajukan Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah 

BMT Marwah dengan menata sistem, serta penyesuaian terhadap perubahan 

Undang-Undang sebagaimana juga akan kita bahas dalam Rapat Anggota 

Tahunan tahun buku 2014 ini tentang Pengembalian Kembali Badan Hukum 

sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992, beserta program lainnya.  

Status RAT dan fungsinya membahas dan menilai laporan kelja pengurus 

dan pengawas berikut mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus & 

pengawas tahun buku 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 

39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman pengawasan Koperasi Simpan 

Pinjam Syari‟ah dan Unit Jasa Keuangan Syari‟ah Koperasi, bahwa Pengawasan 

adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan 

Koperasi Simpan Pinjam Syari‟ah dan Unit Jasa Keuangan Syari‟ah Koperasi oleh 

pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi 

wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar 

pengelolaan KOperasi Simpan Pinjam Syari‟ah dan Unit Jasa Keuangan Syari‟ah 

Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan 

kepercayaan dari pihak terkait. 

Menindak lanjuti hal tersebut, maka berkumpullah komunitas masyarakat 

dan pada tanggal 05 November 2006 berdirilah BMT Syari‟ah Tambang yang 

didirikan di Desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan Ekonomi 

Syari‟ah yang madani. Setelah berjalan lancar selama 6 tahun, tepatnya pada 

tahun 2012 BMT Syari‟ah Tambang membuka cabang di Desa Bina Baru 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT 
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Bina Umat Mandiri. Penggantian nama tersebut didasari ruang lingkup 

operasional BMT yang semakin luas juga sebagai semangat baru untuk terus 

membina umat menjadi lebih mandiri.  

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi 

anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki 

kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) maka BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah. 

Kemudian pada akhir tahun 2014 BMT Marwah kembali membuka satu kantor 

cabang yaitu di Desa Batang Batindih tepatnya di Jl. Poros Mawar 3, Kecamatan 

Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. 

BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan 

kegiatannya berdasarkan Prinsip Syari‟ah Islam dengan menghimpun dana (Harta) 

dari masyarakat (tabungan, deposito, penyaluran) seperti: ( Zakat, Infak, 

Shodaqoh) dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang 

membutuhkan dengan pola Musyarakah (kerjasama), Murabahah (Jual beli) 

Mudharabah (bagi hasil), ijaroh (sewa), al-qardh al-hasan yang tujuan utama dari 

penyalurannya merupakan memajukan ekonomi masyarakat dan diridhoi oleh 

Allah Subhanahu Wa Ta 'ala. Adapun beberapa bentuk peranan yang dilakukan 

oleh BMT Marwah untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) pada nasabah yaitu dengan melakukan perannya sebagai penyalur dana 

(pembiayaan), melakukan monitoring dan pemberian motivasi. Komoditi usaha 

BMT Marwah terbagi menjadi 3 pokok usaha yaitu:  
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1. Simpanan  

2. Pembiayaan  

3. Jasa 

B. VISI DAN MISI BMT MARWAH DANAU BINGKUANG KAMPAR  

Setiap lembaga dan instansi dapat dipastikan memiliki visi dan misi dalam 

menjalankan setiap usahanya, begitu juga dengan BMT Marwah. Visi BMT 

Marwah adalah “Menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang 

bercirikan masyarakat produktif dengan sumber daya insani (SDI) yang 

profesional menuju kesejahteraan bersama dunia akhirat”. Berdasarkan visi yang 

disusun, maka BMT Marwah menetapkan pula misi yang ingin dicapai, yaitu: 

a. Mengedepankan akhlakulkarimah sesuai dengan syariat Islam. 

b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi financial. 

c. Menjalin silaturrahmi dan menjaga amanah.  

d. Meningkatkan produktifitas masyarakat.  

e. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan meningkatkan 

profesionalitas.  

C. STRUKTUR ORGANISASI BMT MARWAH DANAU 

BINGKUANG KAMPAR  

Dalam rangka melaksanakan rangkaian operasionalnya, BMT Marwah telah 

membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan 

mempertegas prosedur kerja pada karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih 

efektif. Lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada BMT Marwah dapat 

dilihat pada gambaran berikut:  
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Gambar 1.  

Struktur Organisasi BMT Marwah Kecamatan Tambang 

  

Dewan Pengelola 

Manajer Umum  : M. Wali Fahmi, S.Ag 

Manajer Operasional  : Shapyani, A.Md 

Rapat Anggota 

Dewan Pengurus 

Ketua   : M. Wali Fahmi, S.Ag 

Sekretaris  : Shapyani, A.Md 

Bendahara : Marlenah, S.I.Kom 

Dewan Pengawas 

Manajemen  : Yusrialis, SE. M.Si 

Syari‟ah  : Drs. Muhammad Amin 

Anggota : Dr. Rizar Rizeddin 

Kantor Cabang 

Utama 

Kepala Cabang: 

Dodi Hendra Saputra, 

S.Pdi 

Costumer Service : 

Rosmaida Nasution 

Marketing: 

1. Rahmat Saleh 

Harahap 

2. M. Dahlan, S.Sos 

 

Terller: 

Indra Saputra 

Kantor Cabang Bina 

Baru 

Kepala Cabang: 

Nur Derisini, A.Md 

Costumer Service: 

Nur Derisini, A.Md 

 

Marketing: 

1. Indah Tri Lestari 

2. M. Saiz Al Fadli 

Terller: 

Dewi Meyliyanti 

 

Kantor Cabang 

Indrapura 

Kepala Cabang: 

Marlenah, S.I.Kom 

Costumer Service: 

Marlenah, S.I.Kom 

 

Marketing: 

Herman Felani 

 

Terller: 

Hijriyatul Faizah 

Kantor Cabang Paus -

Pekanbaru 

Kepala Cabang: 

Al-Husni 

Costumer Service: 

Lena Yunita Sari 

 

Marketing: 

Pajrul Islami 

 

Terller: 

Lena Yunita Sari 
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D. PROFIL TENTANG BMT MARWAH  

Secara umum profil BMT Marwah Danau Bingkuang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Tujuan BMT Marwah  

Tujuan BMT Marwah yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta 

dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian ummat, yang ditujukan 

dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan syari‟ah islam. Sifat BMT 

Marwah  

2. Sifat BMT Marwah 

Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh 

kembangkan dengan swadya dan dikelola secara profesional serta berorientasi 

untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.  

3. Fungsi BMT Marwah  

Fungsi BMT yaitu sebagai media penyalur pendaya gunaan harta ibadah 

seperti zakat> infak, sedekah dan wakaf sebagai institusi yang bergerak di bidang 

investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. BMT juga bertugas 

sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat (anggota 

BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sebagi 
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lembaga keuangan BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola 

kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. 

4. Usaha yang dijalankan BMT Marwah 

Usaha yang dijalankan BMT Marwah adalah menumbuhkembangkan 

sektor riil baik di bidang industri maupun pertanian dan perdagangan 

dengan posisi sebagai penyandang dana, konsultan, network marketing 

dan lainnya. BMT juga ikut mengisi program islamisasi sistem ekonomi 

(muamalah) terhadap regenerasi sebagi sumber pembentukan konsep 

dan praktek operasional BMT yang motivatif dan kreatif, serta 

menciptakan layanan yang diterima masyarakat tingkat dan bidang 

produksi pembayaran positif baik sebagai debitur maupun kreditur. 

5. Prinsip-prinsip utama BMT Marwah 

Prinsip-prinsip utama BMT Marwah. Prinsip ini dapat penulis jelaskan 

sebagai berikut:  

a. Keimanan, ketakwaan kepada allah SWT dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip syari‟ah dan muamalah islam 

ke dalam kehidupan nyata. 

b. Keterpaduan (khafah), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi 

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, 

proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.  

c. Kekeluargaan  

d. Kebersamaan  

e. Kemandirian  
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f. Profesionalisme  

g. Istiqomah yaitu konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti 

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

tahap selanjutnya dan hanya Allah SWT berharap. Ciri-ciri utama 

BMT Marwah  

6. Ciri-ciri BMT Marwah 

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan 

pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan 

lingkungannya.  

b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 

mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah bagi kesejahteraan 

orang banyak.  

c. Ditumbuhkan dari peran serta masyarakat disekitarnya.  

d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu 

sendiri, bukan milik perorangan atau orang dari luar masyarakat itu. 

7. Falsafah BMT Marwah  

Falsafah BMT yaitu menjauhkan diri dari unsur riba, caranya menghindari 

penggunaan sistem yang menetapkan dimuka. Secara pasti keberhasilan suatu 

usaha, menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya 

terhadap hutang, atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung 

unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan.  
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E. AKTIVITAS BMT MARWAH  

1. Pembagian tugas  

Dilihat dari struktur organisasi diatas dapat diketahui pembagian tugas dari 

bagian yang ada di dalam BMT Marwah antara lain: 

a. Pengawas syari‟ah 

Dewan pengawas syari‟ah terdiri dari 3 orang atau lebih yang ahli dalam 

hukum islam. Tugas utama dewan pengawas syari‟ah adalah 

memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-produk BMT. 

Kemudian dengan dewan komisaris mengawasi pelaksaan fatwa.  

b. Pengawas  

Dewan pengawas bertugas dalam pengawasan intern BMT dan 

mengarahkan pelaksanaan proses operasional yang dijalankan oleh 

direksi agar sesuai dengan kebijakan organisasi.  

c. Pengurus 

Pengurus bertugas untuk memimpin organisasi. Pengurus juga bertugas 

mengusulkan kebijakan umum, rencana anggaran dan rencana 

organisasi. Selain itu, pengurus juga bertugas mengajukan neraca dan 

laporan laba rugi tahunan serta laporan berkala lainnya kepada Dewan 

Pengawas. Secara umum fungsi dan peran serta tanggung jawab 

pengurus antara lain sebagai berikut:  

1) Ketua  

a) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus  
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b) Memimpin rapat bulanan pengurus dengan manajemen, 

menilai kinerja bulanan dan kesehatan BMT Marwah  

c) Ikut menandatangani surat-surat berharga serta surat-surat lain 

yang bertalian dengan penyelenggaraan keuangan BMT 

Marwah  

d) Menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh anggota 

BMT Marwah khususnya mengenai pencapain tujuan  

2) Sekretaris 

a) Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap 

dari rapat anggota dan rapat pengurus. 

b) Bertangggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota 

sebelum rapat diadakan sesuai ketentuan yang di buat. 

c) Memberikan catatan keuangan BMT Marwah hasil laporan 

dari pengelola.  

d) Memveriflkasi dan memberikan saran kepada ketua tentang 

berbagai situasi dan perkembangan BMT Marwah  

3) Bendahara  

a) Bersama menejer memegang rekening bersama (counter sign) 

di Bank terdekat. 

b) Bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan 

mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola  

d. Operasional Operasinal merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh 

dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam 
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menjalankan fungsi operasional keseharian satuan kerja pengelola yang 

dipimpin menejer atau direktur.  

e. Funding dan Financing 

1) Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan 

transaksi pembiayaan 

2) Membuat akad peljanjian nasabah 

3) Melakukan kegiatan-kegiatan rapat anggota 

4) Mengirim surat teguran  

f. Kantor Cabang Utama  

Fungsi dan peran serta tanggung jawab pada bagian kantor cabang 

utama meliputi:  

1. Teller 

a. Bagian ini berkaitan langsung dengan masalah keuangan.  

b. Pada setiap hari kelja, teller harus melakukan pembukuan dan 

penutupan kas.  

c. Bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, 

mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan 

uang keluar dan masuk.  

2. Marketing  

a. Perencanaan sistem dan strategi pemasaran. 

b. Menarik kembali pinjaman yang sudah di gulirkan. 

c. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.  
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g. Kantor Cabang Bina Baru  

1. Costumer Service  

a. Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan mengajukan 

permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapan persyaratan 

pembiayaan tabungan. 

b.  Menerima dan menyetujui pennohonan pembiayaan yang 

selanjutnya diputuskan oleh menejer.  

F. PRODUK-PRODUK BMT MARWAH 

1. Sumber dana 

a. Modal awal yaitu modal pangkal dari BMT Marwah.  

b. Tabungan wadi'ah yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan 

jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk 

menarik kembali tanpa mendapatkan bagi hasil.  

c. Tabungan syari‟ah mudharabah yaitu simpanan dari nasabah yang 

mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu 

kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapatkan bagi hasil. 

d. Investasi syari‟ah, adalah simpanan nasabah dengan sistem yang 

berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. 

e. Investasi syari‟ah muqayyadah, yaitu simpanan nasabah yang 

mencari kesempatan berinvestasi dengan aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi tersebut.  
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2. Pendistribusian 

a. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli 

antaIa BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang 

memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran ditentukan 

dan BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah 

disepakati. 

b. Pembiayaan Ijarah, yaitu pembiayaan dengan akad penyediaan jasa 

dari satu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujrah (upah 

atau sewa) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan 

yang telah ditentukan. 

c. Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama 

suatu usaha antara pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah sebagai 

pengelola dan dengan sistem bagi hasil keuntungan usaha sesuai 

dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.  

d. AI-Qardul Hasan, yaitu yang akadnya tidak mengambil keuntungan, 

khusus untuk membantu masyarakat miskin. 

G. BADAN HUKUM BMT 

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan yang serupa dengan 

Koperasi atau Lembaga Swadya Masyarakat (LSM), dan BMT sebagai cikal bakal 

lahirnya Bank Syari‟ah pada tahun 1992 di Indonesia. Segmen masyarakat yang 

biasanya dilayani BMT adalah masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan 

bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari 

Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsi oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). 
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BMT sebagai lembaga keuangan non perbankan yang sifatnya informal, 

karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadya Masyarakat 

(KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga 

keuangan formal lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan proses 

legalitas hukum yang bertahap, awalnya dimulai sebagai kelompok swadya 

masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi kemitraan dari PINBUK, dan 

jika telah mencapai nilai asset segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum 

koperasi. 

Penggunaan Badan Hukum Kelompok Swadya Masyarakat dan koperasi 

untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan 

formal yang dijelaskan dalam undang-undang No 10 tahun 1998 tentang 

perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat menurut aturan yang berlaku.  

Pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah 

Bank dan BPR, baik dioperasikan secara konvensional maupun dengan prinsip 

bagi hasil. Namun demikian, jika BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi 

telah berkembang dan memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak menajemen 

dengan mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai 

Bank Perkreditan Rakyat Syari‟ah (BPRS) dengan badan hukum koperasi atau 

perseroan terbatas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa proses penelitian, analisa dan pertimbangan, maka 

ditariklah kesimpulan dalam pembahasan ini bahwa: 

1. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Marwah mencakup pembiayaan 

Mudhorobah, Murobahah, Musyarokah, dan Al Qordh yang disalurkan 

kepada berbagai bidang yaitu, pembelian sepeda motor baru dan bekas, 

modal usaha warung yang barangkya langsung dibayarkan oleh BMT, 

pembelian bahan bangunan untuk membangun rumah atau gedung dan 

pembelian pupuk dan bibit pertanian atau perkebunan. 

2. Berbagai faktor pendukung dari kelancaran pembiayaan yang dilakukan 

oleh BMT yaitu, lingkungan adat perkampungan yang sangat saling 

mengenal satu sama lain sehingga mudah dalam penilaian karakter calon 

nasabah, pendekatan secara kekeluargaan, lokasi atau alamat kantor 

BMT yang strategis sehingga mudah dijangkau dan diketahui 

masyarakat, sistem pembiayaan syari‟ah, proses cepat, dan margin 

keuntungan yang bisa dilakukan dengan cara tawar menawar antara 

nasabah dan pihak BMT. 

3. Beberapa faktor penghambat kelancaran pembiayaan BMT Marwah 

yaitu, banyaknya rentenir yang memberikan pinjaman kepada 

masyarakat, perceraian, bencana alam dan kebutuhan anak masuk 

sekolah. Kemudian solusi yang dilakukan yaitu, memberikan fasilitas 

jemput angsuran langsung kerumah, waktu pembayaran angsuran yang 
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fleksibel, memberikan ide-ide untuk perkembangan usaha nasabah dan 

memberikan fasilitas diskusi secara kekeluargaan dalam mengatasi 

masalah yang dihadapi oleh nasabah. 

B. Saran 

Dalam penelitian ini tentu tidak akan terlepas dari yang namanya kesalaha 

dan kesilapan, untuk itu ketersediaan para pembaca maupun peneliti selanjutnya 

untuk dapat mengambil manfaat, memperbaiki kesalahan pada penelitian 

selanjutnya serta koreksi dan masukan sangat diharapkan oleh penulis. 
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