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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah

dari Allah SWT. Kepada manusia sebagai Khalifah dimuka bumi ini, untuk

itu supaya bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, untuk mencapai

tujuan yakni keridhaan Allah SWT.1 Dalam sektor ekonomi sebagai contoh

dengan ketentuan dasar ekonomi Islam yaitu: larangan riba, adanya prinsip

bagi hasil, dan dengan prinsip saling menguntungkan.

Islam melalui tauladan Rasulullah SAW dan para Khalifah yang selalu

terjaga tindak tanduknya, menunjukan betapa pentingnya arti perdagangan

atau bisnis. Abu Bakar r.a2 menjalankan usha perdagangan pakaian, Umar r.a

memiliki perdagangan jagung, Usman r.a juga memiliki perdagangan pakaian.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syari’ah yang

masih berada dalam tahap awal pengembangan, lebih lanjut Muhammad

mengidentifikasikan adanya problema makro (eksternal) dan problema mikro

(internal)3.

Perencanaan strategi merupakan kegiatan perencanaan suatu organisasi

dimana peranan manajemen tingkat tinggi sangatlah penting. Perencanaan

1. Viethzal Riva’i, Bank dan Financial Instition Management,(Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2007), h. 20

2 . Ktut Silvanita Mangani, Bank dan Lembaga keuangan Lain (Jakarta:Erlangga,2009),h.
75

3. Rafik Issa Beekum, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
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strategi ini tidak jauh berbeda dengan istilah perencanaan dalam dunia

modern, hanya media dan bentuknya saja yang mungkin berbeda.4 Akan

tetapi, esensinya sama. Perencanaan strategi tersebut juga telah

diterjemahakan dalam bentuk program, kebijakan ataupun tindakan yang akan

dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi yang diberiakan

Allah adalah Rasul harus berdakwah kepada keluarga dan sanak kerabat untuk

pertama kalinya, karena mereka lebih utama. Perencanaan strategi ini

diterapkan dalam aspek politik, sosial, ekonomi, kehidupan beragama.5

Strategi adalah keranga acuan yang terintegrasi dan konfrensif yang

mengarahkan pilihan-pilihan yang menentukan bentuk dan arah aktifitas-

aktifitas organisasi menuju pencapaian tujuan-tujuannya.6

Mengaitkan hasil tim dengan tujuan organisasi adalah penting untuk

mencari tolak ukur yang akan diterapkan terhadap suatu tujuan penting

dimana tim diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut.7

Perkembangan sistem keuangan syari’ah ditandai dengan didirikannya

berbagai lembaga keuangan syari’ah dan diterbitkannya berbagai instumen

keuangan berbasis syari’ah sekitar tahun 1960-an banyak cendikiawan muslim

dari negara-negara  Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas

penerapan sistem hukum Eropa kedalam industri keuangan dan sekaligus

4. Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2006),h. 80

5. Ibid, h. 81
6. Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia,(Yogyakarta:STEIE

YKPN,1997),Cet-3. h.9
7. Stephen P. Robbins, Prinsip-prinsip Prilaku Organisasi,(Jakarta:Erlangga,2002), h. 270
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memperkenalkan penerapan prinsip syari’ah Islam didalam industri

keuangan.8

Pada masa Nabi muhammad SAW, satu-satunya lembaga keuangan

yang ada dan ditangani langsung oleh Nabi adalah Baitul Maal, lembaga

tersebut dimasa kekhalifahan berkembang tidak saja sebagai lembaga

penyimpan zakat, pajak, dan harta kekayaan negara, melainkan juga sebagai

lembaga yang memiliki fungsi fiskal dan moneter.

Perkembangan bank syari’ah di Indonesia diikuti oleh perkembangan

lembaga syari’ah lainnya, seperti lembaga zakat, Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT), asuransi Syari’ah, dan sebagainya. Di tingkat internasional, keberadan

bank syari’ah didukung oleh berbagai lembaga lain dalam hal diantaranya

sistem akuntansi dan audit, tata kelola, dan pengembangan pasar uang.

Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah

Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Mit

Ghamr Savings Bank atau biasa disebut mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh

seorang ekonomi bernama Dr. Ahmad El Najjar, lembaga keuangn tersebut

ternyata sangan sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat

berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah, dan infak, maupun dalam

memberikan modal kepada masnyarakat yang berpenghasilan rendah,

terutama dibidan perdagangan dan industri.9 Dalam oprasionalnya, Mit Ghamr

Bank tidak membebankan bunga pada pinjaman maupun membayar bunga

8.Op.cit ,h.27
9. Rizal Yahya, Akuntansi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 16
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kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun

dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagikan

keuntungan dengan para penabung.

Gagasan adanya Lembaga Keungan Syari’ah (LKS) yang beroperasi

berdasarkan prinsip syari’ah Islam yang berkaitan erat dengan gagasan

terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam.10

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau

Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.11 Bait Tamwil merupakan

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana.12

BMT Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau berusaha

mengimplementasikan  program  ekonomi kerakyatan UMKM,  senada

dengan  apa yang dilakukan  Grameen Bank yang telah berhasil mengangkat

ekonomi kaum miskin  ke derajat yang lebih baik. Dengan demikian langkah-

langkah mulia ini perlu didukung oleh berbagai pihak agar terciptanya

kemakmuran yang merata bagi rakyat Indonesia, minimal turut membantu

program pemerintah sebagai katup pengaman dalam mengurangi angka

pengangguran dan kantong-kantong kemiskinan yang masih menjadi problem

kita semua.

10. Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syari’ah,(Pekanbaru:Suska Press,2012),h.32
11. Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta:Kencana,2010),Ed-

1.Cet-2.h.151
12. Muchdarsyah, Sinungan, Manajemen Dana Bank,(Jakarta:Bumi Aksara,1992),h.21
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Bagaimana cara promosi untuk mengkomunikasikan produk tersebut

kepada konsumen, serta bagaimana mengatasi kondisi persaingan yang

dihadapi oleh perusahaan.13 Dengan adanya lembaga keuangan mikro inilah,

masyarakat dengan mudah mengakses modal yang selama ini dibutuhkan

untuk usaha mikro kecil dan mengengah (UMKM).

Sekarang BMT Fasih Uin Suska Riau kurang mengalami

perkembangan dan kurang diminati masyarakat serta mahasiswa atau

mahasiswi. Masyarakat belum begitu mengetahui tentang keberadaan BMT

Fasih Uin Suska, maka dengan adanya penelitian ini mudah-mudahan

masyarakat sangat tertarik untuk menabung atau bekerjasama untuk

mengembangkan BMT Fasih kedepan dan berusaha mengimplementasikan

program  ekonomi kerakyatan UMKM,  senada dengan  apa yang dilakukan

Grameen Bank yang telah berhasil mengangkat ekonomi kaum miskin  ke

derajat yang lebih baik. Dan juga yang menjadi masalah untuk

mengembangkan BMT adalah keterbatasan modal.14

Dari permasalahan diatas maka BMT Fasih supaya lebih aktif lagi

untuk melakukan marketing atau pemasaran dan sosialisasi serta promosi

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelebihan dan

keuntungan menabung dana di BMT Fasih Uin Suska serta menjelaskan

produk-produk yang ada di BMT Fasih Uin Suska.

13. Indriyo Gitosudarmo, manajemen strategis,(Yogyakarta:BPFE, 2001), h. 183
14. Yusman, Wawancara,(Pimpinan BMT Uin Sauska), 1
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Pada umumnya orang mengasumsikan mengenai pengembangan yaitu

membuka cabang BMT baru. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari

kegiatan pengembangan. Pengembangan memiliki cakupan kegiatan yang luas

oleh karena itu, pengembangan meliputi perumusan jenis produk seperti

menabung, jasa pembayaran telkom, tiket pesawat, dan listrik, bagaimana cara

menyalurkan jasa pembayaran tersebut kepada konsumen, seberapa tinggi

tingkat kepercayaan dan cepat pelayanan pembayaran kepada konsumenya,

bagaimana cara promosi untuk mengkomunikasikan jasa pembayaran tersebut

kepada konsumen, serta bagaimana mengatasi kondisi persaingan yang

dihadapi oleh perusahaan dan sebagainya. Dari uraian diatas Penulis tertarik

untuk membahas mengenai strategi pengembangan, maka penulis tertarik

untuk meneliti secara akademisi dalam bentuk sikripsi dengan judul

“STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU ”

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah kepada bagaimana Strategi Pengembangan

BMT Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan

masalah dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi untuk mengembangkan BMT Fasih Uin Suska Riau?

2. Apa saja kendala dalam mengembangkan BMT Fasih Uin Suska Riau?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

a. Sebagai bahan latihan untuk penulisan skripsi yang berjudul” Strategi

Pengembangan BMT Fasih Uin Suska Riau”.

b. Untuk mengetahui dan mempelajari tentang strategi pengembangan

BMT Fasih Uin Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada

program SI Jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang

Berkepentingan, terutama pada BMT untuk meningkatkan hubungan

silaturrahim yang semakin erat.

c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa

menambah literatur di perpustakaan UIN SUSKA Riau.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

penelitian selanjutnya.

e. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang

telah penulis terima dalam masa perkuliahan.



8

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di BMT (FASIH UIN

SUSKA), yang terletak di Kampus UIN SUSKA Pekanbaru. Adapun yang

menjadi alasan saya melakukan penelitian di BMT ini yaitu, karena

lokasinya dekat dan mudah bagi penulis untuk menjangkaunya, dan

mengingat biaya yang sangat minim.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan staf inti BMT

Fasih Uin Suska yang berjumlah 4 orang dan pemegang saham yang aktif

11 orang, dan masing-masing sampelnya berjumlah 15 orang, oleh karena

jumlah populasi yang relatip sedikit dan peneliti memiliki kesanggupan

untuk menjangkau secara keseluruhan, maka peneliti mengunakan metode

sensus..

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para pegawai lembaga BMT, dan

pimpinan/staf inti BMT Fasih Uin Suska, sedangkan objek dalam penelitian

ini Strategi Pengembangan BMT Fasih Uin Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

yaitu Pimpinan, para karyawan BMT, dan para nasabah yang telah
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menjalin hubungan kerjasama dalam pengembangan BMT Fasih Uin

Suska Riau.

b. Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai

sumber referensi yang dapat memberikan informasi pendukung dalam

penelitian secara tidak mengikat.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan

mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.

b. Wawancara, yaitu cara bertanya langsung kepada para Pimpinan dan

pegawai BMT tersebut.

c. Angket, yaitu peyebaran pertanyaan tertulis kepada para nasabah

dengan berbagai alternative jawaban yang berkenaan dengan Strategi

Pengembangan BMT Fasih Uin Suska Riau.

d. Riset Pustaka, yaitu cara memperoleh data dari pustaka dengan cara

menelaah isi buku-buku yang ada relevansinya.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisa dengan

cara mengklasifikasi data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data

tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dari

masalah yang diteliti.
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7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam

bentuk laporan penelitian dengan menggunakan metode :

a. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada

yang khusus.

b. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada

yang bersifat umum.

c. Deskritif, yaitu mengumpulkan data dari keterangan kemudian

dianalisa sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam

panutan ini.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan yang meliputi, Latar belakang masalah, Rumusan

masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II : Menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, yaitu

Berupa sejarah berdirinya BMT FASIH UIN SUSKA, visi dan

misi, struktur organisasi BMT FASIH UIN SUSKA.

BAB III : Landasan teori, Pengertian Strategi, Strategi Pengembangan

Produk, Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Dasar

Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dan Menjalin

Hubungan Kepercayaan.
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BAB IV : Menggambarkan tentang Strategi Pengembangkan BMT FASIH

UIN SUSKA Riau, dan Kendala Dalam Mengembangkan BMT

FASIH UIN SUSKA Riau.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


