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BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Menurut C. Ronal Charistensen, strategi dimaksudkan suatu

perumusan pola berbagai tujuan dan kebijakan dasar serta rencana-rencana

untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat diketahui dengan jelas usaha

yang sedang dan akan dilaksanakan oleh perusahaan, termasuk keadaan

perusahaan baik yang sedang berjalan maupun diwaktu yang akan datang.

Menurut Chandler dan Andrews strategi yaitu: penetapan berbagai

tujuan serta arah perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut

Glueck strategi yaitu: merupakan suatu rencana yang terpadu, konprehensif

dan terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pokok

perencanaan dapat tercapai.25

Dari defenisi para ahli dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu

rencana tentang upaya untuk dapat dicapainya tujuan-tujuan perusahaan yang

ada dan lingkungan yang dihadapinya.

Menurut dafit strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan

alokasi sumberdaya dan aktifitas-aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan

membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

25. Ismail Sholihin, Manajemen Strategi,(Bandung:Erlangga,2012),h.25-26
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B. Strategi Pengembangan Produk

1. Produk (product)

Adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan untuk mendapatkan

perhatian, permintaan, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan

atau kebutuhan. Produk merupakan titik sentral dari kegiatan pemasaran

lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang

perlu diingat ialah bagaimanapun hebatnya usaha promosi, distibusi dan

harga yang baik tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan disenangi oleh

konsumen maka tidak akan berhasil.

Agar produk yang dibuat dapat diterima pasar, maka penciptaan

produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan

keinginan nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya memiliki

nilai yang lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing atau sering

disebut produk plus. Produk plus harus selalu dapat diciptakan setiap

waktu, agar dapat menarik calon nasabah baru atau mempertahankan

nasabah yang lama. Adapun keuntungan dan manfaat dari adanya prodauk

plus adalah:

a. Untuk meningkatkan penjualan. Dalam hal ini produk yang menjadi

nilai lebih akan menjadi pembicaraan antar nasabah (word of mouth).

Setiap kelebiahan produk akan diperbandingkan dengan produk

pesaing. Sehingga berpotensi untuk menarik nasabah lain atau

menyebabkan nasabah lama untuk menambah konsumsi atau produk,

yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan penjualan. Maksimal



26

produk plus pada produk pendanaan dimana suatu lembaga mampu

memberikan marjin lebih tinggi, maka akan mampu meningkatkan

penjualan produk tabungan dari pihak lembaga keuangan.

b. Menimbuklan rasa bangga bagi nasabahnya. Produk yang memiliki

keunggulan bagi produk pesaing, menyebabkan nasabah yang

menggunakan produk tersebut akan bangga dikarenakan keunggulan

produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Misalkan layanan

prioritas pada lembaga keuangan, maka nasabah yang menggunakan

layanan prioritas tersebut akan bangga karena ia menerima pelayanan

lebih dibandingkan dengan nasabah lain.26

c. Menimbulkan kepercayaan. Dalam hal ini akan memberikan keyakinan

kepada nasbah akan kesenangannya menggunakan fasilitas dan

pelayanan yang diberikan, sehingga nasabah semakin percaya kepada

produk yang dibelinya. Apabila seorang nasabah yakin bahwa produk

yang dibelinya berkualitas tinggi, maka ia akan semakin percaya

kepada yang bersangkutan.

d. Menimbulkan kepuasan. Pada akhirnya nasabah akan mendapatkan

kepuasaan dari jasa yang dijual sehingga kecil kemungkinan untuk

pindah ke produk lain yang ditawrkan oleh pesaing, atau bahkan akan

meningkatkan konsumsinya baik dengan meningkatkan saldo tabungan

maupun mencoba produk lain yang ditawarkan. Kepuasan yang

didapat oleh nasabah apabila pelayanan yang ia dapatkan melebihi

26. M. Nur Riaonto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari’ah, (Jakarta: IKPI,
2010), h. 141
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ekspetasi (harapan) pelayanan yang diinginkan oleh nasabah yang

bersangkutan.

2. Harga (price)

Dalam bauran pemasaran harga merupakan faktor penting dalam

menentukan ranah pemasaran yang dialokasikan oleh sebuah perusahaan.

Dari empat faktor yang menentukan marketing mix. Harga merupakan

satu-satunya unsur yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi

perusahaan. Perusahaan-perusahaan menentukan harga dasar merek dan

kemudian mengubahnya untuk memenuhi faktor-faktor yang selalu

berubah dalam lingkungannya.27

Dalam menentukan harga, manajemen harus menentukan harga

dasar yang tepat bagi produknya.28 Manajemen harus menentukan strategi

yang menyangkut harga, supaya apa yang dilakukan bisa berhasil.

3. Tempat (place)

Penentuan tempat yang mudah terjangkau dan dilihat akan

memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui, mengamati dan

memahami dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Penentuan tempat

didasarkan atas jenis usaha atau produk yang diciptakan. Misalnya untuk

produk-produk yang tidak akan tahan lama akan lebih baik jika

ditempatkan dekat keberadaan konsumen. Untuk barang-barang berharga

dan bermutu tinggi akan lebih baik jika dibayarkan di tempat yang

berkesan mewah.

27. Philip Kolter, Marketing, (Jakarta:Erlangga, 1999)
28. Op.Cit, h. 46
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4. Promosi (promotion)

Promosi adalah unsur yang didayagunakan untuk memberitahukan dan

membujuk pasar tenteng produk baru perusahaan. Dan promosi penjualan

merupakan kegiatan utama promosi. Promosi merupakan kegiatan

marketing mix yang terakhir. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan

berusaha mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik

secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi jangan diharap

pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena

itu promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan

mempertahankan nasabahnya.29

Promosi yang perlu diamati apakah melalui iklan, penjualan pribadi,

publisitas ataukah promosi penjualan. Salah satu tujuan promosi adalah

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha

menarik calon nasabah baru. Kemudian promosi juga berfungsi

mengingatkan nasabahakan produk, promosi juga ikut mempengaruhi

nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan

citra dimata nasabahnya.

a. Pelayanan

Pelayanan penting dilakukan oleh perusahaan kepada nasabah agar

tetap menggunakan produk dan jasa. Nasabah pada intinya ingin

diberikan pelayanan yang terbaik.30 Kegagalan dalam menyediakan

pelayanan yang diinginkan dapat menyebabkan munculnya keluhan

29. Ibid, h. 169
30. Kasnir, Pemasaran Bank, (Jakarta: kencana, 2005), h. 209
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dari pelanggan dan membuat perusahaan kehilangan pelanggan.

Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan

merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten dapat

menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai

manfaat, seperti:31

1. Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan

4. Membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang

menguntungkan bagi perusahaan

5. Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa,

kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat pribadi serta

yang bersifat situasi sesaat. Sisi positif dari harapan (expectation)

seseorang menunjukan rasa percaya pada sesuatu (produk jasa) yang

secara ekonomis dapat memberikan keberhasilan, kompeten dalam

memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dapat mendorong

tumbuhnya dorongan untuk memenuhi kesenjangan antara keinginan

yang ideal dengan yang aktual diterima, yang secara subjektif

berhubungan dengan penilaian, perasaan atau tidak puas.32

31. Ali Hasan, Marketing Bank Syari’ah,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),Cet-1.h.84
32 Ibid, h.85
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Untuk itu kita diajarkan untuk berbuat baik, bersikap sopan

penuh dengan penghormatan apa bila berbicara dengan seseorang.

Sebagai mana Firman Allah SWT. Surat An-Nisa’: 8633








Artinya: “apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu
penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan
yang lebih baik dari padanya, atau balaslah
penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya
Allah memperhitungankan segala sesuatu”. (QS. An-
Nisa’:86)

C. Pengembanagan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT dapat juga mengembangkan usaha dibidang sektor riil, seperti

kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk

peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri

rumah tangga atau penggolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan

atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak,

menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat

dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional. Usaha

sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan akan

mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama sama

keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha

yang sama.

33. Departemen Agama, Tafsir Qur’an Perkata, h.91
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Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis

kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama

mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis

kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok

usaha anggota di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan informasi

harga dan melambangkan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-

produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga

yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja

untuk kegiatan tersebut.34

1. Kebijakan Pengembangan BMT

Sebagai salah satu lembaga keungan syari’ah, BMT dipercaya lebih

mempunyai peluang untuk berkembang dibanding dengan lembaga

keuangan lain yang beroperasi secara konvensional karena hal-hal sebagai

berikut:

a) Lembaga keuangan syari’ah dijalankan dengan prinsip keadailan,

wajar dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah

penyimpan adalah benar berasal dari keuntungan penggunaan dana

oleh para pengusaha lembaga keuangan syari’ah. Dengan pola ini,

maka lembaga keuangan syari’ah terhindar dari negatif spred,

sebagaimana lembaga keuangan konvensional.

b) Lembaga keuangan syari’ah mempunyai misi yang sejalan dengan

pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat, sehingga berpeluang

34. Ibid. h. 465
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menjalin kerjasama yang saling bermanfaat dalam upaya pencapaian

masing-masing tujuan. Sebagai mana diketahui, pemerintah telah

mengembangkan perekonomian yang berbasis pada ekonomi

kerakyatan melalui kredit-kredit program KKPA bagi hasil,

pembiayaan modal kerja (PMK) BPRS, pembiayaan usaha kecil dan

mikro (PPKM). Hal ini tentu saja membuka peluang bagi BMT untuk

mengembangkan pola kemitraan.

c) Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna dana  taat

terhadap asas sistem bagi hasil, maka syistem syari’ah

sebenarnyatahan uji atas gelombang ekonomi. Lembaga keuangan

syari’ah tidak mengenal pola eksploitasi oleh pemilik dana kepada

pengguna dana dalam bentuk beban bunga tinggi sebagaimana berlaku

pada sistem konvensional.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang

cukup besar dalam ikut berperan mengembangkan ekonomi yang berbasis

pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan

diatas prinsip syari’ah yang lebih memberikan kesejukan dalam

memberiakan ketentuan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para

pengguna dana.35

Namun harus diakui bahwa pengembangan BMT masih

membutuhkan kerja keras. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh

Minako Sakai dan Kacung Marijan mengenai pertumbuhan Baitul Maal

35.  Ibid, h 466.
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Wat Tamwil (BMT) di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi yang

diusulkan dalam rangka pengembangan BMT, yaitu:

1. BMT seharusnya berkonsentrasi pada pengelolaan pinjaman-pinjaman

bernilai kecil kepada usaha-usaha mikro dan kecil (di bawah Rp.

50.000.000,-) pada nasabah yang membutuhkan jumlah pinjaman lebih

besar sebaiknya mendapatkan pembiayaan dari bank-bank.

2. BMT seharusnya menyelenggarakan program-program pelatihan

bisnis/kewirausahaan secara berkala bagi anggota-anggotanya

(misalnya melalui pengajian dan rapat-rapat). Kegiatan ini akan

membantu meningkatkan modal sosial yang diperlukan guna

pengembangan BMT lebih lanjut di Indonesia.

3. Departemen koperasi seharusnya memprakarsai kegiatan-kegiatan

merancang dan menandai program-program peningkatan kemampuan

bagi BMT yang sesuai dengan sifat-sifat kelembagaannya yang unik

dan tujuan sosialnya.

4. Upaya-upaya untuk memberi inspirasi kepad masyarakat agar giat

memecahkan masalah melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif masih

lemah. Kami mengusulkan agar departemen Sosial dan Dinas Sosial

mempertimbangkan penerbitan sebuah buku tentang pribadi usahawan-

usahawan sosial. Menciptakan suatu penghargaan yang prestisius juga

dapat meningkatkan kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap

usaha-usaha sosial.



34

5. Departemen koperasi seharusnya menghimpun pedoman informasi

wilayah yang memuat keterangan mengenai BMT-BMT yang ada dan

menonjol berbagai strategi bisnis, produk dan jasa BMT-BMT

terkemuka. Versi elektronik (web site) juga dapat dipertimbangkan

untuk meningkatkan akses terhadap informasi-informasi tersebut.

Karena tidak semua BMT berhasil, kalangan BMT tidak mempunyai

dana untuk melaksanakan upaya-upaya semacam ini.

6. Dinas Koperasi dan Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan

peran yang lebih besar bagi usaha-usaha sosial dalam pengembangan

masyarakat. Sesi-sesi pelatihan untuk mengajarkan masyarakat

bagimana mendirikan dan menjalankan BMT memang

direkomendsikan, namun akuntabilitas yang lebih ketat juga diperluka.

Dinas Koperasi sebaiknya menandai BMT-BMT yang sudah mapan dan

mempunyai program pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan-

pelatihan tersebut.

7. Asosiasi-assosiasi BMT di daerah sebaiknya direpormasi. Kelompok-

kelompok ini seharusnya berbagai informasi dan mengembangkan

prosedur operasi yang yang baku sebagai langkah awal menjadi

lembaga yang dapat pengaturan dirinya sendiri.

8. BMT-BMT seharusnya memanfatkan pengetahuan lokal dan modal

sosial untuk memperluas bisnisnya.

9. BMT-BMT memang seharusnya menjamin bahwa dana para

anggotanya aman, namun kami juga perlu meningkatkan bahwa usaha-
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usaha sosial membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang

memungkinkan keluasan yang diperlukan kegiatan-kegiatan sosial.

Mengatur BMT dengan dasar-dasar hukum perbankan yang sudah ada

kemungkinan akan menghancurkan fungsi utama BMT.

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. BMT sesuai namanya

terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. Baitut tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan

antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

kegiatan ekonomi.

b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan

dan amnahnya.

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang

isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan mengembangkan

usaha-usaha yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kulitas

kegiatan ekonomi, pengusaha kecil, bawah dan kecil dengan antara

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan

kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul wat Tamwil juga bisa
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menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menyalurkannya

sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua

fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendaya gunaan harta ibadah

seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai

institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif

sebagaimana layanan bank. Pada fungsi kedua ini dapat difahami bahwa

selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai

lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan

dana nya disimpan diBMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat

(anggota BMT) yang memberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan

sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi,

seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Prinsip-prinsip utama BMT, yaitu:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Dengan

mengimplementasikan prinsip-prinsip syari’ah dan muamalah islam

kedalam kehidupan nyata.

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

mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis,

proaktif, adil, dan berhak mulia.

3. Kekeluargaan (kooperatif)

4. Kebersamaan
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5. Kemandirian

6. Profesionalisme, dan

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

pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap

berikutnya, dan hanya kepada Allah kita berharap.

2. Ciri-ciri utama BMT, yaitu:

a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan

ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

b) Bukan lembaga sosial tetapai dapat dimanfaatkan untuk

mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi

kesejahteraan orang banyak.

c) Ditumbuhkan dari bawah berlandasan peran serta masyarakat

disekitarnya.

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

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

Di samping  ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus,

yaitu:

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

produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai

penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.

2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah

staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di

lapangan untuk mendpatkan nasabah penyetor dana, memonitor,

dan mensupervisi usaha nasbah.
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3. BMT harus mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu

dan tempatnya, biasanya dimadrasah, masjid dan mushala,

ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT.

Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis

dari para nasabah BMT.

4. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan  islami,

diman:

a. Administrasi keungan, pembukaan dan prosedur ditata dan

dilaksnakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar

akuntansi indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip

syari’ah.

b. Aktif, menjemput bola, beranjangsna, berprakarsa, proaktif,

menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah

dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.

c. Berpikir, bersikap dan berprilaku ahsan amala (service ex-

cellence).

D. Dasar Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT secara resmi sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang

berlaku.36 Demikian disahkan oleh Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang

perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem

36. Diki Hertanto, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (konsep umum dan Syari’ah),
(Yogyakarta,: Asswaja Presindo, 2012), h. 197
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keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya peraturan pemerintah No 72 Tahun

1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan

kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil saling menguntungkan.37

Legalitas Badan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah No.

675/BH/IV.11/DISKOP-UMKM/2/III/2011, Nomor Akta Notaris, No.53 tgl.21

Februari 2011. BMT secara badan hukum berbentuk koperasi, dalam

prakteknya BMT diawasi oleh PINBUK, sebagaimana juga koperasi pada

umumnya, maka para pendiri diperbolehkan empunyai hak-hak khusus.

Mungkin untuk kriteria pendirian lebih baik bertanya langsung kepada

PINBUK, karena pada prinsipnya PINBUK tersebut sama disetiap daerahnya.

Dalam AD/RT, sebaiknya kita harus benar-benar membuat batasan

tegas agar BMT tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan syari’ah,

biasanya poin yang sangat rentan adalah masalah bentuk dan tatacara

peminjaman, serta kemana dana yang dipinjamkan digunakan.

Berkenaan dengan ini BMT pada dasarnya juga sebagai lembaga yang

digunakan untuk menyimpan harta baik yang diperoleh dari zakat, infak dan

shadaqah, juga harta-harta yang diperoleh dari hasil-hasil rampasan perang,

berikut ini ayat yang berkaitan dengan zakat. Firman Allah Surat At-

Taubah:103









37. M. Fauzan, kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet-1. H. 21
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Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui”.(QS.At-Taubah:103 )

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta

yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati

mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Dimana ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban zakat terhadap

umat Islam pada masa Rasulullah SAW pemungutan zakat belum tertata dan

rapi serta belum ada lembaga yang menampung hasil zakat tersebut oleh

karena itu Rasulullah membuat kebijakan untuk membangaun lembaga khusus

untuk menyimpan dari hasil zakat tersebut yang diberi nama Bitul Maal.

E. Sumber Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri,

berbentuk simpanan khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga

membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan

simpanan sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk

membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dan peralatannya, serta

perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai,

tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang

diperhitungkan secara bulanan, biasa disebut dengan biaya oprasional BMT.

Selain modal dari para pendiri, modal dapat juga berasl dari lembaga-lembaga

kemasyarakatan seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain.
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Untuk menambah dana BMT, para anggota bisa menyimpan simpanan

pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang

semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Dengan

terkumpulnya dana yang dikelola secara profesional oleh pengelola yang telah

dilatih tersebut maka dana yang dislurkan kepada anggota-anggota BMT

membutuhkan pembiayaan.38 Mengenai bagaimana caranya BMT mampu

membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan

simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari

hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para

anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), pedagang ikan, buah, pedagang

asongan, dan sebagainya. Karena itu pengelola BMT harus menjemput bola

dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup

besar, dan karenanya BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar

pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya oprasional dalam

bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air,

peralatan komputer,biaya oprasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang

memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu

menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk

menyimpan simpanan sukarela dalam jumlah yang besar, semisal Rp.

100.000,-; Rp. 500.000,-; Rp. 1.000.000,-; sampai dengan Rp. 10.000.000,-

atau lebih, dengan menunjukan kemungkinan pembiayaan/pinjaman untuk

38. Azhari kamal tarigan, Prospek Bank Syari’ah Pada Milleniumke Tiga, Peluang dan
Tantangan,(Medan:IAIN PRES,2002), h. 286
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kegiatan usaha pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya,

tingkat keuntungannya, dan juga dengan alasan jika menyimpan di BMT

dananya akan aman dan bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan

dengan prinsip bagi hasil dan bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya,

BMT umumnya menggunakkan analisis kelayakan usaha dan jaminan

(collateral).39

F. Menjalin Hubungan Kepercayaan

Kepercayaan sering kali digunakan untuk menentukan ciri-ciri

hubungan jaringan, tetapi dalam prakteknya ada sedikit kesepakatan terhadap

organisasi mana yang paling layak menggunakan keyakinan. Sejumlah peneliti

percaya bahwa jauh lebih sulit  bagi perusahaan besar dibandingkan

perusahaan kecil ontuk menginkorporasikan  kepercayaan kedalam

perhitungan mereka. 40

Kategori kepercayaan ada tiga yaitu:

1. Kepercayaan kompetensi. Kepercayaan ini merujuk pada keyakinan bahwa

rekan dagang akan menunjukan kewajiban mereka berdasrkn kemampuan

dan bahwa mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan yang

mereka klaim.

2. Kepercayaan kontaraktual. Yaitu bentuk kepercayaan ini merujuk pada

rasa percaya dimana kesepakatan khusus diletakan. Tingkat kepercayaan

kontraktual yang berbeda tergantug pada kehendak pihak-pihak yang

39.  Andi Soemitra, op.cit., h. 463
40 Ibid, h. 18
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terlibat untuk menerima kesepakatan lisan diatas kesepakatan tertulis dan

tingkat rincian kesepakatan tertulis yang dipersyaratkan.

3. Kepercayaan niat baik. Kepercayaan ini merujuk pada harapan bersama

kedua pihak yang mempunyai komitmen terbuka satu sama lainnya dalam

niat baik mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih dibandingkan

dengan yang telah disetujui.

2. Penentuan posisi

Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk,

jasa perusahaan, lembaga, orang bahkan negara yang bisa menghasilkan

keunggulan dibenak orang yang ingin dicapai.

Menurut suarman posisi pasar adalah produk atau jasa yang ingin

dilihat oleh konsumen. Kunci dari posisi pasar adalah persepsi konsumen

terhadap produk atau jasa.

Selain itu, sayakir sula memberikan pengertian penentuan posisi

adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa perusahaan, lembaga,

orang bahkan negara yang bisa menghasilkan keunggulan dibenak orang

yang dicapai. Dalam menentukan posisi produk, suatu perusahaan harus

memberikan perhatian terhadap empat pertimbangan berikut:

a. Posisi pasar harus cocok dengan kekuatan

b. Posisi pasar harus jelas berbeda dengan penentuan posisi.

c. Posisi pasar harus diterima secara positif (disukai dan dapat dipercaya)

oleh para konsumen.

d. Posisi pasar harus menopang untuk beberapa waktu.
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Penentuan posisi merupakan suatu”janji” yang dibuat oleh

perusahaan terhadap konsumennya. Untuk membangun kredibilitas bagi

positioning, perusahaan harus memenuhi janjinya dengan cara membangun

diferensiasi yang kuat, sebaliknya, perusahaan yang “mengumbar janji”

tetapi menawarkan produk dibawah standar janjinya “under-deliver” .

posisi yang baik akan mempengaruhi terhadap keinginan para nasabah

untuk bekerjasama dalam mencapai target yang diinginkan. Dalam

persaingan yang ketat penentuan posisi mempunyai pengaruh yang

signifikan dalam aktivitas menghimpun dana dari nasabah serta

mnyalurkannya kepada para nasabah.41 Sebab dengan penentuan posisi

yang tepat maka target yang akan dicapai akan bisa diraih.

41. Ibid, h. 131


