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ABSTRAK 

 

FUNGSI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH 

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL 

DI PASAR TEMPEL SUKARAME BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

RIKA INDAYANI 

Dampak krisis yang berkepanjangan yang melanda negri Indonesia hampir 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun besar kecilnya dampak tersebut 

berlainan antar lapisan masyarakat. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting 

yang berperan dalam kehidupan manusia, karena itu ajaran Islam juga mengajarkan 

prinsip dan norma yang harus diperhatikan dalam bidang ekonomi. 

BTM adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari’ah dan 

prinsip koperasi dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan. Namun pada 

pelaksanaan tugasnya tidak sedikit pula masalah-masalah yang dihadapi. Untuk itu, 

permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana fungsi BTM 

dalam permberdayaan ekonomi pedagang kecil? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama 

mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai fungsi 

fungsi btm dalam permberdayaan ekonomi pedagang kecil. Populasi keseluruhan 

objek adalah 350 orang dan sampel adalah 16 orang. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode, interview bebas terpimpin, observasi, dan 

dokumentasi serta dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. 

Temuan-temuan dalam penelitian ini, ada beberapa yaitu dalam pembiayaan 

dan pengembangan sumber daya manusia seperti pengajian untuk anggota dan 

pendampingan yang dilakukan oleh pengelola BTM. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil 
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MOTTO 

 

ََل ذَۡثِغ ٱۡنفََساَد فًِ  َٔ َكَۖ  ٍۡ ُ إِنَ ٍَ ٱَّلله آ أَۡحَس ًَ أَۡحِسٍ َك َٔ ٍَاَۖ  َۡ ٍَ ٱنذُّ ََل ذََُس ََِصٍثََك ِي َٔ ُ ٱنذهاَر ٱۡۡلِٓخَزجََۖ  آ َءاذَٰىَك ٱَّلله ًَ ٱۡترَِغ فٍِ َٔ

 ٍَ ۡفِسِذٌ ًُ َ ََل ٌُِحةُّ ٱۡن ٌه ٱَّلله   ٧٧ٱۡۡلَۡرِضَۖ إِ

Artinya : Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan 

allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagiaanmu didunia dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain)sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang 

yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qasas ; 77) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi proposal ini, terlebih 

dahulu penulis akan menjelaskan judul proposal ini. Adapun judul proposal ini adalah 

“FUNGSI BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL DI PASAR TEMPEL 

SUKARAME BANDAR LAMPUNG ” penegasan yang penulis maksud adalah 

sebagai berikut : 

Fungsi diartikan menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan 

berlangsung.
1
 Fungsi adalah kegunaan suatu hal, sedangkan secara istilah adalah 

konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat tugas yang 

nyata yang dilakukan seseorang.
2
 Yang dimaksud fungsi dalam skripsi ini adalah 

kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas pokok sebuah lembaga, lembaga yang 

dimaksudkan adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah.  

Dalam hal ini yang menjadi fungsi BTM adalah bagian tugas utama yang 

harus dilakukan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam, BTM berfungsi 

penghimpun dan penyalur dana serta mengembangkan usaha-usaha produktif melalui 

produk-produk yang ada di BTM. Jadi, fungsi BTM disini adalah proses 

pemberdayaan atau meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

                                                             
1
 D.Hendropuspito OC.Sosiologi Sistematik,(Yogyakarta:Penerbit Karisius,1989),h.179. 

2
Amrullah Ahmad, Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa, (Yogyakarta: 1986), hlm. 
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kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari’ah Islam yang dilakukan 

oleh pengusrus BTM. 

BTM adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah berdasarkan prinsip syari’ah 

dan prinsip koperasi dalam rangka upaya mengentaskan kemiskinan
3
 

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “ daya” yang berarti keberanian atau 

kemampuan mengerjakan sesuatu.
4
 Dalam pengertian lain istilah pemberdayaan 

adalah terjemah dari istilah asing  empowerment. Secara leksikal pemberdayaan 

berarti “penguatan”, secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan 

istilah pengembangan dalam pengertian lain pemberdayaan adalah upaya memperluas 

horison pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat 

dan memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.
5
 

Pemberdayaan ekonomi yang di maksud dalam kajian ini adalah membuat 

masyarakat memiliki keberanian dan kemampuan yang menumbuhkan kekuatan, 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh 

BTM bagi pedagang kecil di pasar tempel khususnya dalam hal pinjaman 

(pembiayaan). 

                                                             
3
 M. Amin Azis, Peraturan Dasar dan Contoh AD/ART, BTM,PINBUK, Jakarta, 1996, h. 722 

4
 Petter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Konteporer,Modern Englis perss, 

Jakarta,1991, h.322 
5
 Nanih Machendrawati dan agus Ahmad Syfi’i, Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, 

Strategi sampai Tradisi, Remaja Rosda Karya, cetakan kesatu, Bandung, 2001, h. 41-42 



 

Pedagang kecil (retailer) adalah pedagang yang memperjual belikan barang 

dalam jumlah kecil. Biasanya, berupa toko eceran yang langsung menjual barangnya 

kepada konsumen untuk dikonsumsi. Yang berada di sukarame. Adapun yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah para pedagang kecil yang berada di pasar 

tempel. 

Pasar tempel, merupakan salah satu pasar yang berada di sukarame di mana 

tempat pedagang kecil/mikro berdagang mencari nafkah untuk meningkatkan 

perekonomian mereka. Dan pasar tempel inilah yang menjadi tempat penelitian 

penulis. 

Dari uraian di atas dapat diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud judul 

Skripsi ini adalah suatu penelitian tentang fungsi BTM dalam usahanya 

memberdayakan atau mengusahakan peningkatan ekonomi pedagang kecil (keluarga 

muslim) yang berada di Wilayah Pasar Tempel Sukarame dengan berlandaskan pada 

sistem syari’ah Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur, sejahtera sehingga dapat membentuk keluarga sakinah dengan mendapatkan 

ridho Allah SWT, khususnya bagi anggota dan masyarakat Islam pada umumnya. 

Agar mampu berdiri sendiri dalam mengatasi hambatan-hambatan ekonominya tanpa 

mengharapkan atau menunggu bantuan dari orang lain. 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengangkat judu ini: 



 

1. Pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi pengusaha kecil merupakan 

kegiatan dimana pedagang yang awal mulanya tidak memiliki biaya 

untuk memenuhi kebutuhan untuk berdagangnya setelah di 

berdayakan maka pedagang tersebut dapat lebih bida mengembangkan 

usaha yang ada. 

2. BTM Muhammadiyah merupakan sebuah usaha yang menggunakan 

sistem perkonomian syari’ah yang berdasarkan asas Islam dan 

terbebas dari sistem bunga (ribawi)  para rentenir dan untuk 

mengurangi kemiskinan yang terjadi di indonesia sekarang ini. Maka 

di perlukan lembaga yang dapat memberdayakan ekonomi bagi para 

pedagang kecil yang membutuhkan bantuan dalam bidang eknomi 

yaitu dengan melalui BTM dan BTM Muhammadiyah Sukarame telah 

berhasil membatu para pedagang kecil dalam bentuk modal usaha 

melalui produk pembiayaannya. 

3. Karena judul skripsi yang penulis teliti ini erat kaitannya dengan 

jurusan penulis, yaitu Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI ) dan 

untuk mengetahui lebih banyak tentang bentuk-bentuk pengembangan 

masyarakat.  

C. Latar Belakang Masalah 

Dampak krisis yang berkepanjangan yang melanda negri Indonesia hampir 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun besar kecilnya dampak tersebut 

berlainan antar lapisan masyarakat. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting 



 

yang berperan dalam kehidupan manusia, karena itu ajaran Islam juga mengajarkan 

tentang prinsip dan norma yang harus diperhatikan dalam bidang ekonomi.
6
 

Sudah cukup lama bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi. Presentasi 

penduduk miskin di daerah perkotaan di Indonesia pada september 2016 sebesar 

8,22% turun menjadi 7,79% sedangkan djumlah penduduk miskin di Bandar 

Lampung 2016 mencapai 14,35%.
7
 Akibatnya kemiskinan bertambah dan 

pengangguran membengkak secara luar biasa. Bila ukuran kemiskinan didasarkan 

pada perkapita Rp.57.000 saja, maka jumlah rakyat miskin mencapai 40 juta 

orang.sedangkan bila perkapita penduduk Indonesia Rp.100.000 maka jumlah rakyat 

miskin lebih dari 110 juta orang.
8
 

Upaya pengentasan kemiskinan khususnya dengan memajukan pedagang kecil 

sudah banyak dilakukan, tetapi belum juga mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu kita harus dengan serius melakukan pemberdayaan pedagang kecil yang 

optimal sebagai salah satu kelompok strategis untuk memperbaiki perekonomian 

rakyat. 

 ٌَ ا ذَۡشُكُزٔ ٍَِشَۗ قَهٍِٗلا يه َجَعۡهَُا نَُكۡى فٍَِٓا َيَعٰ َٔ ُكۡى فًِ ٱۡۡلَۡرِض  ُهٰ نَقَۡذ َيكه َٔ١ 

                                                             
6
 Http://Situraja.Com/?P=22, Akses Tanggal 27 April 2016 

7
 https://www.bsp.go.id/brs/view/id/1229, di akses pada tanggal 26 April 2016 

8
 Http://Islamicenter.Net/Bmt/Indx.Php?Option=Com Content&View=Article&Id=224;Peranan-

Bmt-Dalam-Pengembangan-Ekonomi-Rakyat, Akses Tanggal 27 April 2016 

https://www.bsp.go.id/brs/view/id/1229


 

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlahkamu bersyukur”. (Q.S. Al-A’raf: 10).
9
 

Untuk mengurangi kemiskinan yang semakin bertambah, maka di perlukan 

gerakan nyata dan implementatif. Salah satu upaya strategis untuk mengentaskan 

kemiskinan tersebut adalah melalui Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang 

merupakan amal usaha muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. BTM 

didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PW Muhammadiyah Provinsi 

Lampung pada tahun 2004. Sebagai amal usaha BTM Tumbuh dan berkembang di 

bawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM 

Lampung. Keberadaan Baitut Tamwil Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi 

pusat pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil hall 

Muhammadiyah. 

Salah satu BTM yang berada di Indonesia yakni yang sedang di teliti oleh 

penulis yaitu BTM yang terletak di Jl. Pulau Tegal No.17 Rt.02 LK I kelurahan Way 

Dadi kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung. Sejak tahun 1995 persyarikatan 

muhammadiyah telah merintis tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah guna 

membantu memecahkan masalah-masalah permodalan yang di hadapi para pelaku 

usaha kecil dan mikro di berbagai daerah termasuk provinsi Lampung.Seperti 

masalah para pelaku usaha kecil yang meminjam modal dari para rentenir dan Bank 

Konvensional sehingga menyebabkan para pelaku usaha merugi karena dibebani oleh 
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bunga. dengan maksud untuk membantu memecahkan masalah permodalan yang di 

hadapi pelaku usaha mikro kecil yang ada di pasar temple sukarame. BTM adalah 

pilot proyek Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM lampung dalam rangka 

gerakan dakwah dibidang ekonomi dengan sasaran utama pemberdayaan ekonomi 

umat dan pengentasan kemiskinan. 

Keberadaaan BTM mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan 

misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pedagang kecil dari lembaga-lembaga 

keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pembiayaan sedapat mungkin 

dapat membantu pendapatan dan  memandirikan ekonomi pedagang kecil. Di daerah 

sukarame, khususnya di pasar tempel dan sekitarnya terdapat usaha kecil yang 

berprospek bagus. Namun ada juga pedagang kecil yang sangat membutuhkan 

pembiayaan untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka karena keterbatasan 

modal. Melalui pembiayaaan yang di berikan BTM kepada pedagang kecil di 

harapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan memandirikan ekonomi 

pedagang kecil. 

Persoalan pedagang kecil, seperti tukang sayur penjual kue, dan lain-lain 

adalah persoalan mengenai bagaimana bertahan hidup, dicari pagi dan di makan sore. 

Adapun alasannya, pedagang seperti itu akan mengalami kesulitan besar dalam 

menanggapi perubahan alam di sekelilingnya secara cerdas, produktif dan 

menguntungkan.  



 

BTM menjadi salah alternatif menambah atau memperkuat permodalan para 

pedagang kecil sehingga mereka tidak terjerat pada praktek ribawi yang di lakukan 

oleh para rentenir setempat. 

Sehubungan dengan pernyataan di atas Allah SWT Berfirman; 

 ٌَ َ نََعههُكۡى ذُۡفهُِحٕ ٱذهقُٕاْ ٱَّلله َٔ  
َۖ َعفَحا َعٰ ا يُّ فا اْ أَۡظَعٰ ٓ ٰٕ تَ ٍَ َءاَيُُٕاْ ََل ذَۡأُكهُٕاْ ٱنزِّ ٓأٌََُّٓا ٱنهِذٌ ٌَٰ١٣٠  

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertawalah kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan” ( QS. Ali Imron : 130 )
10

 

Maka dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para 

pedagang kecil yang tersebar di seluruh Bandar Lampung. Baik di desa maupun di 

kota seperti BTM di kelurahan Way Dadi. Di sektor pertanian, industri maupun jasa, 

laki-laki maupun perempuan, berumur muda maupun berumur manula. Olaeh karena 

itu di upayakan agar BTM dapar berdiri dalam jumlah yang lebih banyak dan besar di 

seluruh Indonesia, sehingga kemandirian masyarakat dalam menata perekonomian 

dapat terwujud. 

BTM bukan sekedar lembaga ekonomi yang bersifat bagi hasil. Namun BTM  

juga sebagai lembaga ekonomi dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. 

Sesuai dengan itu, maka dana yang di kumpulkan dari anggota harus di salurkan 

dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Pinjaman dana kepada anggota dalam 

konsep BTM di sebut dengan pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu fasilitas 
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yang diberikan BTM kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang di 

kumpulkan oleh BTM dari anggotanya.orientasi pembiayaan yang di berikan adalah 

untuk mengembangkan atau meningkatkan pendapatan anggota dan BTM dengan 

terbebas dari sistem bunga. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi 

seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan maupun jasa. 

Dengan melihat latar belakang kinerja BTM menerapkan sistem perkreditan 

tanpa bunga (Bagi hasil), maka penulis melihat ini merupakan suatu solusi terbaik 

bagi para pengusaha kecil dalam upaya mendapatkan modal usaha guna 

memperkuat/mengembangkan usahanya. Di samping dapat dijangkau oleh mereka, 

karena susahnya pembiayaan dari bank-bank konvensional dan yang terlalu tinggi 

sehingga pedagang kecil tidak mampu untuk mengembalikannya, tetapi BTM sebagai 

lembaga keuangan syari’ah mampu memberikan pembiayaan kepada nasabah 

(pedagang kecil) yang memerlukan tambahan modal usaha dengan terbebas dari 

sistem bunga.  

Melihat latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut 

mengenai fungsi yang di emban oleh BTM dalam melakukan pembedayaan ekonomi 

bagi pedagang kecil di pasar tempel. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 



 

Bagaimana fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam pemberdayaan 

ekonomi pedagang kecil?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

Untuk  mengetahui fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah dalam 

pemberdayaan ekonomi pedagang kecil. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sessuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian 

adalah “pemikiran yang sistematis mengenai berbagi jenis masalah yang 

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta – fakta”.
11

 Untuk 

mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian 

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Di lihat dari jenisnya bahwa penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya.
12

 Artinya pengambilan data-data di lapangan. Adapun 
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Penelitian ini dilakukan yaitu berkaitan dengan fungsi BTM 

Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi pedagang kecil di pasar 

tmpel sukarame. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan 

atau kelompok tertentu.
13

 Dalam kaitan dengan penelitian ini penulis 

menggambarkan keadaan obyek yakni peranan BTM sukarame dalam 

pemberdayaan ekonomi pedagang kecil di Pasar Tempel Sukarame. 

2. Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah objek yang diteliti.
14

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan pengelola BTM 

Sukarame yang berjumlah 61 orang pengelola dan nasabah yang berada di 

Pasar Tempel Sukarame yang berjumlah 37 pengusaha kecil dan mikro, 

tetapi tidak semua populasi ini di jadikan obyek penelitian, untuk di 

jadikan sample.  

b. Sampel  
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Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

di anggap dapat menggambarkan populasinya.
15

 Di dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah Non Random Sampling artinya tidak 

semua populasi di berikan kesempatan untuk di tugaskan menjadi 

anggota sampel, untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis 

gunakan adalah purposive sampling yaitu sampel yang di pilih 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu  yang di perkirakan 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri dan sifat populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.
16

 

Adapun yang menjadi kriteria yang penulis jadikan sample adalah : 

Berdasarkan pengertian diatas, sehingga populasi yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah terdiri dari pengurus BTM Muhammadiyah 

Sukarame dan nasabah BTM Muhammadiyah Sukarame yang aktif. 

Adapun pengurus BTM Muhammadiyah Sukarame yang akan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini berdasarkan ciri-ciri khususnya adalah:  

1. Dewan pengurus BTM Muhammadiyah Sukarame yang aktif mengawasi 

setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh  BTM Muhammadiyah 

Sukarame 

2. Pengurus yang bertugas di kantor pasar tempel. 
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Sampel dari unsur pengurus  BTM Muhammadiyah Sukarame 

sebanyak 5  orang dari 61 orang pengurus yang ada di BTM Muhammadiyah 

Sukarame, adalah: Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Manajer Utama, 

Manajer Pembiayaan dan Manajer Keuangan yang masing-masing di ambil 1 

orang 

Adapun ciri khusus bagi nasabah yang akan dijadikan sampel BTM 

Muhammadiyah Sukarame dalam penelitian ini adalah:  

1. Anggota nasabah  BTM Muhammadiyah Sukarame yang aktif dan 

dibiayai melalui produk Murabahah selama dua tahun.  

2. Nasabah BTM yang di sukarame pasar tempel. 

3. Ada indikasi perkembangan usahanya. 

4. Memiliki aktifitas ekonominya berada di sukarame pasar tempel. 

 Sampel dari unsur nasabah adalah 11 orang terdiri dari 5 orang 

dari 158 orang penerima pembiayaan  murabahah dan 6 orang dari 192 

orang penerima bantuan pembiayaan mudharabah. 

Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 

orang. 

 

 

1. Metode Pengumpul Data 



 

Penggunaan metode-metode di sini ialah untuk mendapatkan data-data 

yang akurat dari objek penelitian, dimana dengan pengumulan data dari 

objek penelitian tersebut di harapkan dapat membantu penulis di dalam 

mencari data yang di butuhkan di dalam penelitian. Adapun metode-

metode yang di gunakan penulis adalah: 

a. Interview  

Metode Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada 

prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, 

pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, 

pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam wawancara, alat pengumpulan 

datannya disebut pedoman wawancara. Suatu  pedoman wawancara, tentu 

saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab 

dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.
17

 

Interview yang di gunakan ini adalah interview bebas terpimpin yaitu 

wawancara dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan 

terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat 

berkembang sesuai dengan jawaban yang di berikan responden.
18

 

Penulis menggunakan interview ini karena penulis mengaharapkan 

data yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga 
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kebenarannya tidak diragukan lagi. Metode interview adalah cara 

memperoleh data dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 

langsung antara pewancara dengan seorang atau beberapa yang 

diwawancarai.  

Metode interview ini merupaka metode yang utama untuk 

mendapatkan data, dengan demikian informasi yang berkaitan dengan 

masalah yang di teliti bisa di peroleh dari pihak pihak tertentu yang di 

anggap mewakili. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui data-data 

dan informasi yang berkaitan dengan peranan BTM sukarame dalam 

pemberdayaan ekonomi pedagang kecil di pasar tempel sukarame. 

b. Observasi  

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki atau diteliti.
19

 Dalam 

observasi ini yang di pakai adalah observasi partisispan, yakni 

mengadakan pengamatan di daerah penelitian dan ikut serta ambil bagian 

dalam kehidupan yang sedang di observasi secara aktif peneliti merupakan 

bagiam kelompok yang di telitinya.
20

 

Penulis menggunakan observasi non partisipan bertujuan agar peneliti 

bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya. Penliti dapat 

mengenal situasi dengan baik karena peneliti berada di dalamnya dan 

dapat mengumpulkan keterangan yang banyak kenyataan yang terjadi di 
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BTM muhammadiyah Sukarame dan pedagang kecil di pasar tempel 

Sukarame. Penulis mengadakan observasi untuk melihat bagaimana 

Peranan BTM muhammadiyah Sukarame dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Pedagang kecil di pasar tempel Sukarame.  

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan ke objek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, 

buku harian, notulen rapat, majalah, buletin dan sebagainya. 
21

 Penelitian 

lapangan yang akan dilaksanakan, informasi yang berbentuk dokumen 

sangat relevan karena tipe informasi ini bisa menggunakan berbagai 

bentuk dan dijadikan sebagai sumber data yang eksplisit. Adapun jenis-

jenis dokumen tersebut seperti surat, memorandum, pengumuman resmi, 

penelitian yang sama, kliping-kliping yang baru dan artikel yang muncul 

di media masa, maupun laporan peristiwa lainya.
22

  

Dalam dokumen, materials ini terdiri dari rekaman baik suara maupun 

video yang membantu proses pemahaman terhadap topik riset yang terdiri 

dari photographs, videotape, digital images, lukisan, gambar, bukti dari 

lokasi hasil pemotretan peneliti. 

Metode ini merupakan metode penunjang karena untuk menunjang 

data-data yang diperoleh dari interview dan observasi. Penulis 
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menggunakan metode ini mengharapkan agar menemukan data yang 

berkenaan dengan: 

1. Histori BTM Muhammadiyah dan struktur pengurusan BTM 

Muhammadiyah Sukarame. 

2. Program kegiatan BTM Muhammadiyah Sukarame. 

3. Data–data yang terkait dengan pembiayaan yang di berikan BTM 

Muhammadiyah Sukarame kepada nasabah. 

4. Dokumen BTM muhammadiyah Sukarame yang berkenaan 

dengan judul skripsi yang penulis teliti.   

G. Analisa Data 

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokan menurut 

kelompoknya masing-masing dengan mengkode data yaitu reduksi data kedalam 

segmen yang bermakna dan menerapkan label pada segmen tersebut kemudian 

menggabungkan data kedalam kategori atau tema atau dengan menampilkan dan 

membandingkan data kedalam grafik, tabel dan chart. Dalam penelitian ini 

menggunkan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu “apa yang dinyatakan oleh responden 

secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata,di teliti dan dipelajari 



 

sebagai sesuatu yang utuh.
23

 Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah 

menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya.
24

 

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif  yang dapat 

diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.
25

 Pendapat 

lain menyatakan dalam analisa kualitatif data muncul berwujud kata-kata bukan 

rangkaian angka.  

Data yang telah dikumpulkan diproses dalam tiga alur, reduksi data, display 

data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data, adalah proses 

pemilihan sesuai dengan hal-hal pokok dengan fokus penelitian kita, reduksi data 

berlangsung terus menerus berkelanjutan. Display data, adalah menyajikan data 

baik dalam bentuk matrik, grafik dan sebagainya. Penarikan kesimpulan dan 

verifikasi, adalah penarikan kesimpulan dan evaluasi pada catatan-catatan 

lapangan atau upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain.
26

  

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, 

yaitu dengan menuliskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan 
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yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Metode berfikir induktif yaitu “ berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang 

khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
27

 Metode penulis 

gunakan untuk mngetahui kondisi riil peranan BTM sukarame di kalangan 

pedagang kecil yang ada di daerah sukarame khususnya untuk memperkuat dan 

mensejahterakan perekonomian pengusaha kecil dan mikro di pasar tempel. 

Kemudian memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. 
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BAB II 

FUNGSI DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL 

 

A. Fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah 

1. Pengertian Fungsi 

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. 

Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata 

lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. 

Pemerintah memiliki dua macam fungsi, yaitu:
28

 

a. Fungsi Primer 

Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan 

berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya, 

fungsi ini tidak akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, 

baik dari segi ekonomi, politik, social dan budaya. Semakin meningkat 

kondisi yang diperintah maka fungsi ini akan lebih meningkat lagi. Jadi, 

fungsi ini tidak terpengaruh oleh apa pun. Pemerintah akan tetap konsisten 

dalam menjalankan fungsinya. Yang termasuk fungsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Fungsi Pelayanan (Serving) 

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada 

yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena 
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masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatenya. 

Masyarakat mebutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan 

pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Fungsi pelayanan ini bersifat 

universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di 

seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang. 

2) Fungsi Pengaturan ( Reguling) 

Fungsi pengaturan dikatakan sebagai fungsi primer, karena 

pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (powerful) oleh yang 

diperintah (powerless). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa 

mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. 

Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Perda, atau pun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk 

bisa menjaga keamanan masyarakat yang kondusif. 

b. Fungsi Sekunder 

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan 

situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf 

hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan 

apabila semakin integrative masyarakat, maka fungsi sekundernya akan 

berkurang. Yang termasuk dalam fungsi sekunder adalah: 

 



 

 

a) Fungsi Pembangunan (development) 

Fungsi ini dikatagorigan sekunder, karena fungsi ini dilakukan apabila 

sikon masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan 

masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi 

pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara 

berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan 

fungsi ini seperlunya. 

b) Fungsi Pemberdayaan (Empowerment) 

Fungsi ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak 

memiliki kemampuan dan skill untuk bisa keluar dari zona aman. 

Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan 

sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari 

zona ini dengan melakuan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk 

bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga 

pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan 

kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka 

ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang. Jadi, 

pemerintah tidak memiliki suatu pekerjaan yang berat untuk mencapai visi 

dan misi organisasi. 

 



 

 

2. Pengertian BTM 

BTM adalah kependekan Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu Lembaga 

Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip 

syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat 

Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal 

Usaha Ekonomi Muhammadiyah.
29

  

Menurut bahasa, Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, 

yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang 

asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan Baitut Tamwil dimaknai 

sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat untuk mengembangkan 

harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan 

sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai 

lembaga pemberdayaan pedagang.
30

 

BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat-Tamwil, yang 

merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan 

secara komersial dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non 

komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat , infaq dan 

shodaqoh. Pada BTM , bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah 

lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM 
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dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya 

pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan 

dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM 

supaya lebih hidup, dll. 

BTM didirikan oleh warga Muhammadiyah beranggotakan orang-per 

orang (bukan badan hukum) yang bisa seluruhnya atau sebagian di antaranya 

adalah Persyarikatan Muhammadiyah, dan beroprasi di lingkungan 

Muhammadiyah, di mana terdapat para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi 

anggotanya. Oleh karena itu, BTM dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. 

Ini sebagai bukti konsep rahmatan lil‟alamiin Muhammadiyah. 

Untuk menjaga ruh atau idiologi Muhammadiyah, pengurus dan 

pengawas BTM merupakan representasi Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh 

tertera di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangganya. Di samping kepemilikan melalui perseorangan, 

Muhammadiyah akan mendapat bagian dari laba/SHU setiap tahun sebagai 

syirkah wujuh dan dana dana da’wah BTM atau sejenis Corporate Social 

Responsibility, yang diatur dalam bab tersendiri. 

3. Visi dan Misi BTM 

Visi : Menjadi  Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam 

Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah 

Misi 

1.     Mensejahterakan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya dengan pola syari’ah   



 

2.     Menciptakan produk-produk syari’ah yang sesuai dengan kebutuhan 

anggota. 

4. Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada anggota 

5. Melahirkan tenaga-tenaga professional di bidang lembaga keuangan syari’ah 

mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah 

6. Mengembangkan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan 

dalam meningkatkan perekonomian umat 

7. Mendasarkan pada setiap aktivitas pada tata kelola yang baik.
31

 

1. Asas dan Landasan BTM 

BTM berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip 

syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, 

kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan 

BTM menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagi lembaga keuangan syariah, 

BTM harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi 

landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan 

mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat. 

Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan 

tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BTM tidak dapat hidup 

hanya dengan bergantung pada uluran tangan 

pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan 

masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional. 
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Koprasi jasa keuangan syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar 

Lampung berdiri sejak tahun 2004 telah mengalami beberapa perubahan Akta 

notaris. Dasar hukum BTM ini adalah Akta No.11 tanggal 09 Agustus 2005 

selanjutnya di ubah sebagai mana akta No.78 tanggal 16 Desember 2010, 

perubahan tersebut di sebabkan adanya perubahan nama koprasi dari “Koprasi 

Bautut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung” menjadi koprasi jasa 

keuangan syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung”, bahkan 

dalam perjalannya telah mengalami pula retrukturasi perubahan/pengesahan 

posisi pengurus, pengawas dan pengelola sebagaimana tercatat dalam akta no. 02 

tanggal 01 juni 2011  

2. Ciri-Ciri BTM  

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai salah satu jenis lembaga 

keuangan yang berbasis islam secara umum mempunyai ciri utama sebagai 

berikut: 

1. Berorientasi bisnis dan bertujuan mencari laba bersama, 

meningkatkan pemanfaatan ekonomi terutama untuk anggota dan 

lingkungannya 

2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat di manfaatkan untuk 

mengefektifkan dana dana sosial untuk untuk kesejahteraan orang 

banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk 

pemberdayaan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan 

ekonomi. 

3. Di tumbuhkan dari bawah dari masyarakat dan untuk masyarakat. 



 

4. Milik masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BTM itu 

sendiri, bukan milik prorangan atau orang lain dari luar masyarakat 

itu. 

5. Pola hubungan BTM dan anggotanya dalam aspek bisnis di atus 

dengan sistem bagi hasil.
32

  

3. Tujuan BTM 

Tujuan didirikannya BTM adalah untuk , meningkatkan kesejahteraan 

dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, menjadi 

gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, 

mengembangkan kemampuan ekonomi daya kreasi dan kemampuan usaha anggota 

dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatannya, meningkatkan program 

pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil melalui sistem 

syariah. 

 

 

4. Manfaat BTM 

BTM ditengah-tengah masyarakat tentunya dapat juga memberi manfaat, baik 

manfaat bagi anggota BTM sendiri maupun manfaat bagi lingkungan disekitar 

BTM, adapun manfaat BTM adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat BTM bagi anggota 
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1. Meningkatkan kesejahteraan hidup/perekonomian rumah tangga 

nggota 

2. Mendidik anggota untuk hidup hemat, ekonomis dan berpandangan 

kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan 

3. Anggota dapat memperoleh pelayanan modal dagang 

4. Anggota di arahkan untuk mengembangkan usaha yang produktif dan 

menguntungkan 

5. Adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih 

anggota berfikir kalkulatif dan musyawarah 

6. Meningkatkan kepercayaaan pihak lain ketika akan mengajukan 

pembiayaan
33

 

b. Manfaat BTM bagi lingkungan sekitar  

BTM dapat didirikan di lokasi manapun juga, baik di wilayah Ibu Kota 

Negara, Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kotamadya atau Kabupaten, maupun 

Ibu Kota Kecamatan. Ia bahkan tidak hanya dapat didirikan di Masjid atau 

di Pasar, tetapi dapat pula disetiap instansi kantor pemerintah atau swasta, 

rumah sakit, sekolahan-sekolahan, Balai Desa, lokasi perkebunan dan 

tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Dengan begitu, BTM 

memiliki pasar yang luas dan potensial. Kondisi ini sangat 

menguntungkan BTM dalam pemasaran karena akan terbentuk jaringan 

pemasaran, dan menguntungkan dalam strategi promosi karena akan 

terbentuk pemahaman yang sama pada masyarakat luas. 
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Dalam kondisi seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah menjalin 

kemitraan eksternal antar sesama BTM, membina hubungan eksternal 

adalah interelasi antara sesama BTM dalam mengembangkan amal usaha, 

dan strategi pemasaran yang tidak saling mematikan. 

Dengan demikian BTM bermanfaat bagi lingkungannya. Secara fisik, 

bangunan kantor atau sekretariat BTM harus mencerminkan keteduhan, 

persaudaraan dan keharmonisan dengan sekitarnya. Secara sosial program 

usaha dan kerja pengelola BTM harus mampu membina umat, misalnya 

mengadakan pengajian pendalaman Al-qur’an secara periodik dengan 

anggota maupun masyarakat disekitar BTM. 

c. Manfaat BTM bagi perekonomian rumah tangg umat Islam 

Mengatasi kesulitan permodalan pedagang bagi para pedagang kecil 

yang hampir seluruhnya adalah umat Islam. Ddengan demikian akan 

tumbuh keluarga-keluarga muslim yang lebih sejahtera ekonominya 

sangat baik atau mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai bekal 

beribadah kepada allah SWT. 

5. Poduk-Produk BTM 

a. Produk Pembiayaan 

1) Al- Murabahah 

Murabahah (al-ba’i bitsaman ajil) lebih dikenal sebagai Murabahah 

berasal dari kata ribhu (keuntungan). Ba’i al-murabahah adalah jual beli 



 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
34

 Bank 

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual 

adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak 

harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual 

dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat 

berubah selama berlakunya akad. 

Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam transaksi ini barang diserahkan 

segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil. 

Bai’ al-Murabahah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal 

kerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, peralatan dan lain-

lain) dan kebutuhan perorangan. 

Landasan syari’ah transaksi murabahah terdapat dalam AL-Qur’an. 

Seperti dalam AL-Qur’an surat AL-baqarah 275: 

 
اْ  ٰٕ تَ َو ٱنزِّ َحزه َٔ   َ ٍۡ ُ ٱۡنثَ أََحمه ٱَّلله َٔ  

Artinya: “Allah telah menghalalkan jul beli dan mengharamkan 

riba”
35

 

2) Hiwalah 

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang 

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi 
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perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Dalam 

istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang dari muhil (orang 

yang berhutang) menjadi tanggungan muhal „alaih (orang yang berkewajiban 

membayar hutang).  

3) Ijarah 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada 

dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaan 

terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya 

adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.
36

 

Ayat–ayat yang dapat di jadikan dasar hukum beroperasionalnya 

kegiatan ijarah, pada Q.S AL-Qashas 26 

 ٍُ ِٕيُّ ٱۡۡلَِيٍ ٍِ ٱۡسرَ ۡ َجۡزَخ ٱۡنقَ َز َي ٍۡ ٌه َخ ٓأَتَِد ٱۡسرَ ۡ ِجۡزَُِۖ إِ ا ٌَٰ ًَ   ٢٦قَانَۡد إِۡحَذٰىُٓ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ ya bapakku 

ambilah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita ), karena sesungguhnya 

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

orang yang kuat lagi dapat di percaya” dan berika kepada mereka upah”.
37

 

4) Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk satu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak 
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memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan di tanggung bersama.
38

 

Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu BTM dengan 

anggota untuk suatu usaha tertentu yang mana modalnya berasal dari kedua 

belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan resiko akan di 

tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Allah berfirman dalam Q.S 

SAD:24 

ٍَ ٱۡنُخهَطَآِء نٍََۡثِغً تَۡعُعُٓۡى َعهَٰى تَۡعٍط  ا يِّ ٌه َكثٍِزا إِ َٔ ِّۖۦَ  َك تُِسَؤاِل ََۡعَجرَِك إِنَٰى ََِعاِج ًَ قَاَل نَقَۡذ ظَهَ

أَََاَب۩  َٔ اَّۤ   َراِكعا
َخزهَّۤ َٔ ُۥ  ُّ فَٲۡسرَۡغفََز َرتّه

ا فَرَُهٰ ًَ ُٔۥُد أََه ٍه َدا ظَ َٔ ا ُْۡىَۗ  قَهٍِٞم يه َٔ ِد  هَِحٰ هُٕاْ ٱنصهٰ ًِ َع َٔ ٍَ َءاَيُُٕاْ  إَِله ٱنهِذٌ

٢٤  

Artinya: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebaagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh”.
39

 

5) Mudharabah (Bagi hasil) 

Yaitu akad kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha 

(mudharrib).
40

 untuk melakukan kegiatan usaha bersama Keuntungan 

yang di peroleh di bagi menurut perbandingan (nisbah) yang di sepakati. 

Dalam hal terjadi kerugian, akan di tanggung oleh pihak modal, selama 

bukan di akibatkan kerena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian 

yang timbul karena kelalaian pengelola usaha akan menjadi tanggung 
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jawab pengelola itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam 

pengelolaan usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

b. Produk Simpanan 

Simpanan wadiah umat (siwadu) adalah simpanan/titpan dana 

masyarakat atau ummat yang di sediakan oleh pihak BTM untuk memberikan 

kemudahan bagi para anggota BTM dalam hal penyimpanan hasil usaha, dan 

sebuah simpanan yang dapat di setor dan di tarik sewaktu-waktu tanpa ada 

ketentuan nominan uang yang di setorkan dan tanpa ada keuntungan yang di 

ambil oleh pihak BTM dan hanya pembayaran administrasi buku tabungan 

sebesar Rp 10.000 setiap pembukaan awal simpanan dan ada bagi hasil 

keuntungan pada saat akhir tahun bagi setiap nasabah koprasi syari’ah BTM 

Bandar Lampung. 

1) Siwadu Personal 

Yaitu simpanan wadiah ummat yang di utamakan bagi anggota baru 

BTM dan anggota lama BTM yang mengajukan pembiayaan, untuk 

menabung sambil membayar angsuran.kegunaannya jika suatu saat nasabah 

tidak sempat datang ke kantor kas untuk mengangsur maka akan di adakan 

penarikan di tabungan personal guna menutupi angsuran hari itu juga.  

2) Siwadu fitri 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan untuk nasabah guna 

menghadapi segala kebutuhan di hari raya Idul Fitri. 

 



 

3) Siwadu Haji/Umrah 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan bagi umat islam yang 

berkeinginan melaksanakan ibadah umrah, hanya saja melalui sistem 

menabung dalam hal pemenuhan biaya ibadah haji dan umrah. 

4) Siwadu qurban 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan untuk nasabah yang 

berkeinginan untuk berkurban di hari raya Idul Adha. 

5) Siwadu Tarbiyah 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan bagi umat dalam hal 

persiapan biaya pendidikan bagi anaknya yang belum atau sedang 

melaksanakan pendidikan di bangku sekolah. 

6) Siwadu lembaga 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan bagi lembaga-lembaga 

yang berada dimasyarakat untuk menyimpan hasil keuntungan dari lembaga 

tersebut. 

B. PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL 

1. Pemberdayaan Ekonomi 

a. Pengertian pemberdayaan ekonomi 

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” Arti daya adalah 

kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk melakukan usaha.
41

 

Payne mendefinisikan pemberdayaan (empowerment) adalah Membantu 
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klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 

tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk 

mengurangi hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal 

ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri 

untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer  daya 

dari lingkungannya.
42

 Pemberdayaan adalah suatu proses untuk 

memberikan daya / kekuasaan (power), kepada pihak yang lemah 

(powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered), kepada pihak 

yang terlalu berkuasa (powerful), sehingga terjadi keseimbangan.
43

 

Pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan 

kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan 

berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.
44

 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian Pemberdayaan 

sebagai tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari perubahan social, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 
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maupun sosial serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
45

 

Ekonomi adalah sistem aktifias manusia yang sehubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.
46

 sedangkan 

ekonomi rakyat (pedagang kecil) didefinisikan sebagai kegiatan dan upaya 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu pangan, 

sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
47

  

Yang dimaksud pemberdayaan ekonomi dalam kajian ini adalah 

upaya membuat masyarakat memiliki inisiatif dan kemampuan mengelola 

sumber daya ekonomi yang menumbuhkan kekuatan, yang berhubungan 

dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi yaitu pangan, 

sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang di lakukan oleh BTM 

muhammadiyah bagi pedagang kecil di pasar tempel sukarame khususnya 

dalam hal pinjaman (pembiayaan). 

BTM pada dasarnya merupakan konsep dari perekonomian dalam 

islam yang bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai 

dengan pengorganisasian sumber-sumber di dalam bumi berdasarkan syari’at 

Islam. 
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Al Qur’an adalah sumber pertama dan utama ekonomi Islam, di 

dalamnya dapat kita temui hal ikhwal yang berkaitan dengan ekonomi dan 

juga terdapat hukum-hukum dan undang- undang diharamkannya riba dan 

diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah: 275 

2. Pedagang kecil 

a. Pengertian Pedagang Kecil 

Pengertian pedagang kecil (retailer) adalah pedagang yang 

memperjualbelikan barang dalam jumlah kecil. Biasanya, berupa toko 

eceran yang langsung menjual barangnya kepada konsumen untuk 

dikonsumsi.
48

 

Menurut luthan dan hodgest usaha kecil adalah: Usaha yang 

dimiliki secara independent di mana kegiatan usaha yang di bidangnya 

tersebut tidak dominan dan memenuhi standar tertentu.
49

 

Maksud dari pedagang kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam UU. 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang pedagang kecil. 

Dalam UU. Nomor 9 tahun 1995 juga ditetapkan beberapa 

criteria pedagang kecil, antara lain:
50
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1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- 

(Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 

3. Milik Warga Negara Indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau 

berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 

Menengah atau Usaha Besar 

5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak 

berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, 

termasuk koperasi.
51

 

b. Permasalahan usaha kecil 

Dalam megembangkan sebuah usaha tentunya pada usaha kecil 

yang menjadi kendala yaitu terbatasnya modal dan kurangnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang di maksud disini keterbatasan 

pada kemampuan atau keterampilan beroprasi manajemen pada 

usaha kecil atau golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya usaha 

kecil sangat sulit untuk berkembang lebih baik bila tidak adanya 

suatu pembinaan atau bantuan khusus dengan masalah yang 

dihadapinya. 
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Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha kecil 

adalah: 

1. Kesiapan mental untuk melakukan kegiatan usaha kecil dan 

kegiatan usaha apapun. 

2. Bimbingan yang diharapkan baik dari lembaga pemerintah 

maupun dari lembaga swasta yang dapat meningkatkan 

produktifitas dan hasil kerja. 

3. Kesempatan usaha yang semakin berkembang. 

4. Lalulintas pembayaran yang memudahkan persediaan 

barang mentah untuk menutupi kekosongan waktu antara 

saat pembayaran hasil penjualan.
52

 

Adapun faktor lain yang akan mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan suatu usaha adalah: 

1. Penyalahgunaan uang  

2. Bencana  

3. Kurang pengalaman di bidang manajemen 

4. Pengalaman tidak seimbang 

5. Tidak kompeten 

6. Barang produksi yang tidak laku  

7. Kelemahan persaingan 

8. Penumpukan kredit, menumpuknya bon, tagihan 
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9. Biaya atau ongkos yang besar 

10. Kelebihan  fixed asset 

11. Lokasi yang tidak strategis
53

 

 Pada umumnya usaha kecil dapat berkembang di sebabkan karena 

keuletannya ketelitiannya dan kemampuan yang cukup handal dari 

pegusahanya sendiri.
54

 

Dari uraian diatas dapat penulis jelaskan maksudnya adalah. Adanya 

suatu kemajuan atau berkembangnya suatu usaha berkat suatu 

kesungguhan dan penuh dengan keuletan serta gigih dalam 

mengembangkan usaha.  

C. Ekonomi dalam pandangan Islam 

Seperti dikatakan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan 

sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana 

didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akherat nanti. Dalam hal ini 

ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian 

Islam, bertujuan agar menuntun manusia berada di jalan lurus (shirat Al 

Mustaqim). 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, 

disamping itu juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Didalam (Q.S. Al-A’rof 

: 10) yaitu :  

نَقَذۡ  ُكۡى فًِ َٔ ُهٰ ٌَ ٱۡۡلَۡرضِ  َيكه ا ذَۡشُكُزٔ ٍَِشَۗ قَهٍِٗلا يه َجَعۡهَُا نَُكۡى فٍَِٓا َيَعٰ َٔ  ١٠  
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Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur, (Q.S Al-A’rof : 10). 

Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia yaitu terdapat dalam Q.S. Al-baqarah : 22, yaitu : 

َٔ ٱۡۡلَۡرضَ  َجَعَم نَُكُى ٱنهِذي ا  آءَ  فَِزٰ ا ًَ ٍَ ٱنسه أَََشَل ِي َٔ آءِ  تَُِآءا  ًَ ِّ ٱنسه ٍَ ۦ َيآءا فَأَۡخَزَ  تِ خِ  ِي َزٰ ًَ ا نهُكۡىَۖ فََٗل ٱنثه  ِرۡسقا

 ٌَ ٕ ًُ أََرُۡى ذَۡعهَ َٔ ا  ِ أَََذادا   ٢٢ذَۡجَعهُٕاْ َّلِله

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah 

kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.  (Q.S Al- 

Baqarah : 22). 

Berdasarkan ungkapan Al-Qur’an tersebut jelas menunjukan bahwa harta 

(kekayaan materi) merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum 

muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki 

umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun 

demikian, Islam pun tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang 

melahirkan budaya materialistis dan pragmatis.  Harta benda adalah merupakan 

alat dan sarana untuk menuju kebaikan, maka seluruh manusia berkewajiban 

bekerja dan berusaha dengan giat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 

sebagai berikut  : 

ٌه  َ إِ ِٓۡىَۗ ٱَّلله ٍو َحرهٰى ٌَُغٍُِّزٔاْ َيا تِأََفُِس ٕۡ   ََل ٌَُغٍُِّز َيا تِقَ



 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’du : 

11).  

 

Jadi konsep pemberdayaan dalam konsep pembangunan selalu dihubungkan 

dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, 

pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.  

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa ekonomi dalam pandangan 

Islam adalah kegiatan atau aktivitas yang produktif dan memiliki dimensi Ibadah 

maka dari itu umat Islam dituntut untuk giat didalam bekerja guna  menunjang 

kelangsungan hidup mereka, akan tetapi Islam tidak menghendaki umatnya hidup 

menjadi mesin  ekonomi yang menyebabkan umatnya hidup secara materialistis, 

dan pragmatis.  

 Jadi, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk memandirikan 

ekonomi masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki 

sesuia dengan tuntunan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga 

akhirnya masyarakat mampu mengatasi/mencari solusi dalam setiap masalah 

ekonomi yang akan terjadi. Dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa 

menyangkut 2 kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang 

diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang 

memberdayakan.  



 

Dalam hal ini pihak yang diberdayakan ialah nasabah/anggota masyarakat 

pedagang pasar tempel Sukarame Bandar Lampung dan pihak pemberdaya ialah 

pengelola BTM Sukarame. 

D. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan merupakan upaya memperluas pilihan bagi masyarakat, ini 

berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang 

bermanfaaat bagi dirinya. Atau dengan kata lain pemberdayaan adalah membuat 

komunitas lokal mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri 

sumber daya mereka, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengejar 

pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.55
  

Agar suatu komunitas mempunyai kemampan untuk memberdayakan dirinya 

sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka harus ada kesadaran bahwa 

mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya 

menunggu bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain adanya 

kesadaran harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan 

bahwa mereka memang mampu berbuat.  

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, 

kemampuan kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman kerja 

pada proyek percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat 

menyertai komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencarikan bantuan 

perangsang, disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis. 
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Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BTM) harus bekerja 

dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. 

Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan 

fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu 

adanya langkah-langkah yang harus di tempuh sebagai berikut:  

a. Melakukan inventarisasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, 

langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas. 

b. Kemudian dilakukan pengecekan dilapangan guna menyakinkan adanya 

masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya. 

c. Inventarisasi alternatif memecahkan masalah. 

d. Mempelajari aturan–aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, 

termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah atau LSM. 

e. Melakukan tindakan persuasif agar komunitas menyadari bahwa mereka harus 

meningkatkan kualitas hidupnya, mengatasi masalahnya sendiri untuk 

mencapai harapannya. Upaya ini harus bekerjasama dengan pemerintah desa 

yang menyetujui program ini dan para volunteer yang berasal dari komunitas 

tersebut. 

f. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah 

diyakini bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya. 

g. Penyusunan kelompok kerja. 

h. Suatu kelompok kerja menangani sektor  pemberdayaan. 



 

i. Penyusunan program kerja, hendaknya prokja itu sendiri dengan menerima 

masukan dari aparat pemerintah desa dan elit desa penghubung hanya menjadi 

fasilitator. 

j. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sektor yang akan dikembangkan 

melalui penyuluhan dan sebagainya. 

k. Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya. 

l. Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat. 

m. Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan materil 

perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain. 

n. Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat 

terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi 

pemberdayaan.56 

E. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi adalah suatu proses penentuan 

rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyususnan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan 

tersebut tercapai. 57 Istilah strategi sangat berkaitan dengan usaha untuk 

merumuskan dan menetapkan berbagai pilihan kebijakan, aksi dan solusi yang 

paling tepat dan relevan dalam menghadapi problematika baik dalam prospek 
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kekinian maupun prospek kedepan.58 Strategi dalam konteks ini diartikan sebagai 

suatu siasat untuk mengoptimalkan fungsi dan peran BMT dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat (umat). 

Makna strategi lebih diarahkan pada upaya sistematis mencari jalan 

bagaimana mengoptimalkan fungsi dan peran BTM sebagai asset umat Islam yang 

dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara kontinyu dengan berpedoman pada 

tuntunan syari’at Islam dan tuntunan masyarakat muslim saat ini. 

Berdasarkan  pengertian diatas dapat penulis pahami bahwa strategi 

merupakan sebuah konsep metode yang akan digunakan untuk menjalankan 

sebuah rencana program yang bersifat continue (berkelanjutan) sampai kepada 

tujuan yang diharapkan.  BTM sesungguhnya didirikan untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama lapisan bawah, namun upaya 

untuk menyakinkan orang akan usaha yang mulia itu bukan hal yang mudah, 

umumnya masyarakat masih gengsi kalau lembaga keuangan seperti BTM mampu 

menjamin kelancarannya. 

Untuk itu sistem pengelola BTM yang baik akan berdampak pada 

peningkatan pelayanan BTM kepada para anggotanya yang pada gilirannya 

masyarakat yang ada disekitarnya akan tertarik dan bergabung menjadi anggota, 

apalagi jika BTM mampu menawarkan produk yang menyentuh langsung dengan 

kebutuhan hidup masyarakat. 
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Dengan demikian sistem pengelolaan BTM merupakan keniscayaan yang 

perlu mendapatkan perhatian terus menerus. Hal ini sangat penting dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi dan 

pengembangan peran BTM di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena itu 

strategi dasar yang dimaksud dan yang akan dikemukakan disini adalah lebih di 

arahkan pada suatu proses pemanfaatan BTM sesuai dengan fungsi utamanya 

dengan terus mempertimbangkan aspek-aspek etika dan nilai-nilai syari’ah.  

Selain dari itu strategi lain yang digunakan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan peningkatan serta kesejahteraan masyarakat dengan  memberikan 

keuntungan kepada masyarakat yaitu melalui cara bagi hasil yang adil, 

memberikan alternatif produk-produk yang dikeluarkan BTM. Kemudian strategi 

lain yang dikembangkan oleh BTM adalah menghimpun dana dan 

menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari, untuk dan oleh anggota BTM 

tersebut. 

  



 

BAB III 

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH DAN KONDISI EKONOMI 

PEDAGANG PASAR TEMPEL 

 

A. Gambaran Umum BTM dan Kondisi Ekonomi Pedagang Pasar Tempel 

1. Sejarah singkat berdirinya BTM 

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi social keagamaan 

yang tertua di Indonesia yang kini sudah memasuki usia satu abad. Dalam 

perjalanan yang demikian panjang Muhammadiyah telah tumbuh dan berkembang 

menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat besar. Jaringan organisasi 

persyarikatan Muhammadiyah telah tersebar di seluruh propinsi, kabupaten/kota 

dan sebagian besar kecamatan dan desa di seluruh Indonesia.
59

 

Dalam rangka upaya berpartisipasi membangun bangsa, Muhammadiyah telah 

mendirikan dan mengelolah belasan ribu amal usaha dibidang pndidikan, 

kesehatan dan amal usaha panti-panti asuhn. Semua jenis amal usaha tersebut 

merupakan gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam rngka memerangi 

krbodohan dan mengentaskan kemiskinan.
60

 

Sejak tahun 1995 persyarikatan Muhammadiyah telah merintis tumbuhnya 

Lembaga keuangan Mikro Syari’ah guna membantu memecahkan masalah-

masalah permodalan yang di hadapi para pelaku usaha kecil dan mikro di 

berbagai daerah termasuk provinsi Lampung. Lembaga keuangan mikro syari’ah 
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tersebut di beri nama Koprasi syari’a BTM Bandar Lampung. Dalam rangka 

upaya menjabarkan program kerja persyarikatan tersebut maka Majlis Ekonomi 

dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah lampung tahun 2005 

mencoa merintis pendirian koprasi Syari’ah BTM Bandar Lampung dengan 

maksud untuk membantu memecahkan masalah permodalan yang di hadapi 

pelaku mikro usaha kecil yang ada dipasar tempel sukarame. Koprasi Syari’ah 

BTM adalah pilot proyek majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Lampung 

dalam rangka gerakan dakwah dibidang ekonomi dengan sasaran utama 

pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.
61

  

Pendirian koprasi Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung 

diawali dengan mengagas Lembaga Keuangan Syari’ah Muhammadiyah pada 

tahun 2004, dan dilegalkan dengan pendirian Koprasi Syari’ah BTM berbadan 

hokum koprasi pada tahun 2005. Dimulai dengan modal simpanan pokok Rp 

2.000.000 ( dua juta rupiah) .Walaupun berbadan hokum tahun 2005, Koprasi 

Syari’ah BTM Bandar Lampung mulai eksis terkelola secara bisnis mandiri dan 

professional juli 2007 sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada anggota.
62

 

Adanya Koprasi syari’ah Baitut tamwil Muhammadiyah ( BTM ) Bandar 

lampung merupkan salah satu jawaban atas kondisi saat ini.
63

 hingga tahun 2013 

aset Koprasi Syariah BTM Bandar Lampung terus meningkat, pada tahun 2013 

aset tumbuh 51,42 % ( aset tahun 2012 sejumlah Rp. 15.294.187.353,- pada tahun 
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2013 meningkat menjadi Rp. 23.159.018.802,- ). Dan untuk memperluas layanan 

saat ini BTM sudah hadir 12 kantor kas yaitu kas pasar tempel Sukaram, kas 

pasar Pulau Damar Way Dadi, kas pasar Utung, kas pasar Kota Karang Teluk 

Betung, kas pasar Perumnas Way halim, kas pasar Kandis Way Kandis, pasar 

koga, pasar tugu, pasar Untung setasiun, pasar Gintung, pasar tempel Way Halim, 

dan pasar Natar.
64

 

Adapun Visi Bitut Tamwil muhammadiyah Bandar Lampung Adalah “ 

Menjadi  Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan 

Dakwah Ekonomi Muhammadiyah “ serta memiliki misi sebagai berikut: 

1. Mensejahterakan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya dengan pola syari’ah   

2. Menciptakan produk-produk syari’ah yang sesuai dengan kebutuhan 

anggota. 

3. Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada 

anggota 

4. Melahirkan tenaga-tenaga professional di bidang lembaga keuangan 

syari’ah mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah 

5. Mengembangkan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku 

kepentingan dalam meningkatkan perekonomian umat 

6. Mendasarkan pada setiap aktivitas pada tata kelola yang baik.
65

 

                                                             
64 Elli Kasim , General Manager,Wawancara, 16 januari 2017 

65 Ir. H Jamhari Hadipurwanta, M. P. ketua pengurus BTM, Wawancara, 1 januari 2017 



 

Para pedagang di Pasar tempel Bandar Lampung telah menampakkan 

aktivitasnya sejak pukul 05.00 WIB. Geliat tersebut nampak dari kegiatan 

para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis 

dagangan diatas kios masing- masing. Menjelang siang, denyut kegiatan 

semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Dan pada hari sabtu dan minggu 

pasar  tempel terlihat semakin ramai tidak seperti hari biasa. Barang yang 

dijual  di Pasar tempel meliputi : buah–buahan, sayur– mayur, daging 

(sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain–lain. Tempat penjual barang– barang itu 

terbagi atas beberapa bagian. yaitu pada bagian depan, terdapat banyak toko 

sayuran dan makanan. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual pakaian, 

buah-buahan, daging, dan ikan. Pada bagian belakang terdapat kios–kios 

untuk pedagang kebutuhan sehari–hari. 

2. Struktur Organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah 

   Sebagaimana (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya BTM 

juga memilki struktur kepengurusan yang menjadi penggerak dalam 

menjalankan komponen yang ada pada BTM. Struktur yang tersusun 

merupakan gambaran dari adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung 

tombak dari berjalannya sebuah program kerja yang menjadi landasan dalam 

rangka mecapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya 

kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili dari berbagai 

aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Adapun susunan 

kepengurusan yang ada di BTM adalah sebagai berikut :  



 

Dewan Pengurus Syariah 

Drs. Syamsul Hilal, M.Ag 

H. Nurvaif S. Chaniago 

Pengawas  

Ketua : H. Fachrudin Al Abidi, S.H 

Anggota : Drs.H.Habiburahman, M.M 

  : Dr.H.Sudarman,M.A 

Pengurus 

Ketua  : Ir.H.Jamhari Hadipurwanta, M.P 

Wakil ketua : elly kasim, S.E.,Akt 

 : Yuke Derly, S.Pd.I 

Sekretaris : Ahsanal Huda, S.P 

Bendahara : Hj.Martini  Sutiyowati, S.E 

Sumber : Dokumentasi BTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRUKTUR ORGANISASI BTM 

PERIODE 2015-2020 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

3. Uraian Fungsi dan Tugas Pengurus dan Pengelola Baitut Tamwil 

Muhammadiyah Bandar Lampung 

  Layaknya lembaga keuangan pada umumnya, para pengurus dan 

pengelola BTM memiliki Fungsi dan tugas masing-masing, yang satu sama 

lain saling berkaitan, hal ini di lkukan agar masing-masing bagian dapat 

bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas yang di amanahkan oleh perusahaan 

berikut ini penulis uraikan fungsi dan tugas tersebut: 

Rapat Anggota 

Pengawas 

H. Fachrudin Al Abidi, S.H 

Drs.H.Habiburahman, M.M 

Dr.H.Sudarman,M.A 

 

      

 

Dewan Pengurus Syariah 

Drs. Syamsul Hilal, M. Ag 

H. Nurvaif S. Chaniago 

 

 

 

 Pengurus 

 Ir.H.Jamhari Hadipurwanta, 

M.P 

Elly Kasim, S.E.,Akt 

Yuke Derly, S.Pd.I 

Ahsanal Huda, S.P 

Hj.Martini  Sutiyowati, S.E 

 

 

 

 

 

 

 

PENGELOLA 

ANGGOTA 



 

a. Rapat Anggota 

  Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BTM dimana 

setiap anggota wajib menghadirinya dan rapat anggota tersebut dilakukan 

setiap satu tahun sekali atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus 

melalui pengelola serta keputusan-keputusan tersebut diambil secara 

musyawarah untuk mufakat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang 

memiliki hak suara, rapat anggota ini dipimpin oleh ketua pengurus atau dapat 

dipimpin oleh pengurus lain yang ditunjuk jika ketua pengurus berhalangan 

hadir.  

  Dalam rapat anggota tersebut dibahas tentang kinerja semua pengurus 

yang ada di BTM selama satu tahun, serta produk-produk apa saja yang akan 

dikeluarkan pada tahun berikutnya (masa yang akan datang), dengan kata lain 

didalam rapat anggota tersebut dibicarakan rencana kerja satu tahun kedepan.66 

b. Dewan Pengurus Syariah 

  Dewan pengurus adalah dewan yang beranggotakan beberapa orang 

yang dipilih dan ditetapkan pada rapat anggota tahunan (RAT) wewenang dari 

dewan pengurus ini meliputi dari kebijakan-kebijakan umum lembaga atau 

nama lembaga dan anggota, serta menjembatani hubungan kerja sama dengan 

pihak atau lembaga lain, artinya setiap kebijakan yang akan diambil oleh pihak 

BTM harus senantiassa melalui persetujuan dari pihak dewan pengurus.67 
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c. Ketua pengurus 

  Fungsi utama jabatannya adalah melakukann control secara 

keseluruhan atas aktivitas lembaga keuangan BTM dalam rangka menjaga 

kekayaan dan memberikan arahan agar BTM dapat lebih berkembang dan 

meningkat kualitasnya. 

Tugas tugas pokoknya : 

 Bertanggung jawab atas segala aktivitas BTM dan melaporkan 

prkembangan BTM kepada seluruh anggota melalui 

mekanisme rapat yang di sepakati. 

 Terkendalinya aktifitas BTM. 

 Terjaganya kondisi yang aman dan nyaman di BTM. 

 Terseleksinya calon penglola/karyawan sesuai dengan formasi 

yang di butuhkan dan mengluarkan surat keputusan 

pengangkatan/pemberhentian karyawan.
68

 

d. Sekretaris pengurus 

  Fungsinya adalah melakukan penglolaan pengadministrasian 

segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas pengurus 

Tugas tugas pokoknya: 

 Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut 

keanggotaan BTM. 
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 Mengarsipkan semua surat masuk dan keluar, khususnya yang 

berkaitan dengan pengurus. 

 Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan 

pengurus. 

 Mendistribusikan seluruh hasil rapat pengurus/anggota kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 Membuat mekanisme/system peminjaman untuk dokumen-

dokumen penting legalitas BTM apabila di butuhkan.
69

 

e. Bendahara pengurus 

  Fungsinya adalah melakukan pengelolaan keuangan BTM 

secara keseluruhan di luar unit-unit usahanya 

Tugas-tugas pokoknya 

 Melakukan pengelolaan keuangan dan menertibkan laporan 

keuangan BTM secara keseluruhan diluar unit-unit usaha yang 

ada 

 Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajib 

dan simpanan anggota lainnya.
70

 

f. Dewan Pengawas 

  Dewan pengawas adalah dewan yang beranggotakan tiga orang 

masing-masing satu orang sebagai pengawas syari’ah, satu orang 

pengawas keuangan dan satu orang pengawas managemen. Mereka 
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diangkat dan dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang 

berfungsi antara lain memberikan pertimbangan, pengarahan, dan 

pengawasan atas segala produk BTM Sukarame agar tetap sesuia 

dengan aturan dan prinsip yang berlaku.71 

g. Pengelola 

h. Anggota 

B. Fungsi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Pedagang 

Pemberdayaan ekonomi pedagang kecil sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan merupakan suatu fungsi untuk memberikan penbiayaan untuk 

pedagang kecil  menjadi lebih baik. Fungsi pemberdayaan tersebut dilakukan 

dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pedagang kecil misalnya 

pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia seperti pengajian rutin dan 

pendampingan yang dilakukan oleh BTM. 

1. Fungsi Pembiayaan BTM 

Sejak awal berdirinya atau hadirnya BTM ditengah-tengah masyarakat 

melaksanakan beberapa aktifita yang salah satunya ialah melakukan kegiatan 

pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.  
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Pada tahap awal pendirian BTM berusaha merekrut para tokoh agama, 

tokoh masyarakat, sebagai anggota pendiri dalam usaha penggalangan dana. 

Hal ini dapat berdampak positif untuk dapat menghindari kesenjangan sosial 

dalam masyarakat sehingga timbul kesamaan dan kebersamaan, dan untuk 

selanjutnya menggulirkan dana tersebut kepada para anggota/calon anggota 

atau pemohon pinjaman yang memang layak dibiayai. 

Secara tidak langsung BTM menjadi penghubung antara aghniya 

(memiliki kelebihan dari sisi ekonomi/kaya) dan dhuafa (miskin/tidak 

memilki modal), BTM pihak yang memiliki modal memberikan bantuan 

kepada para pengusaha kecil yang telah memenuhi syarat untuk dibiayai 

dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju dan berkembang. Melalui 

produk-produk yang dikeluarkan pihak BTM seperti produk murabahah dan 

mudharabah. 

Ungkapan ini juga terbukti dari pengakuan bapak Budi dan ibu Ani yang 

menggunakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BTM. 

“Ibu ani bermaksud memiliki gerobak yang lebih layak dari sebelumnya di 

perlukan  untuk memperlancar usaha mie ayamnya, namun ibu ani tidak 

memiliki  dana yang bagus akhirnya bu ani mencoba mengajukan 

permohonan pembiayaan Mudharabah pada pihak BTM, setelah mendapatkan 

kesepakatan dari kedua belah pihak ibu ani memperoleh gerobak dengan 

harga pokok Rp. 500.000,- dengan ketentuan ibu ani membayar kepada pihak 



 

BTM sebesar Rp. 550.000,- dengan pola angsuran 100 hari dengan cicilan 

perhari Rp. 5500,-.
72

 

Bapak Budi membuka usaha bengkel sepeda motor tetapi modal yang 

dimiliki masih kurang, melihat kondisi seperti ini bapak sanjaya mencoba 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BTM untuk mendapatkan 

tambahan modal dengan mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000,- 

(dua juta rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua 

ratus ribu rupiah) dengan pola angsuran 100 hari perhari Rp. 22.000,-

.angsuran pokok Rp. 20.000,- dan bagi hasil Rp.2000,.
73

 

Disisi lain dalam pengoperasiannya BTM selalu berpegang pada prinsip 

syari’ah Islam, dengan memakai pola bagi hasil dan berbagai resiko jika usaha 

yang dijalankan anggota mengalami kerugian, karena pada dasarnya sistem 

ekonomi Islam bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT semata.  

Dengan demikian kehadiran BTM menjadi salah satu lembaga keuangan 

mikro Islam yang memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga 

ekonomi dan sosial masyarakat banyak dan memberikan pembiayaan bagi 

usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak 

meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut serta melakukan 

kegiatan  pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
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kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. 

Pada dasarnya kehadiran BTM merupakan Symbol dari lahirnya suatu 

sistem perbankan baru yang mencoba memberikan solusi alternatif bagi 

masyarakat, BTM sebagai lembaga keuangan mikro yang merupakan proyek 

sebuah bangsa diharapkan tidak saja hanya melayani golongan ekonomi kuat 

tetapi terutama meningkatkan tarap hidup dan daya beli golongan ekonomi 

menengah kebawah, lebih dari itu BTM diharapkan akan mampu 

melaksanakan fungsinya dengan aktif dalam menggerakkan roda-roda 

pembangunan dengan memberikan fasilitas pembiayaan alternatif untuk 

usaha-usaha produktif dan investasi yang konstruktif melalui pelaksanaan 

fungsi  BTM itu sendiri di masyarakat yaitu mengukuhkan dan meningkatkan 

kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota serta memperkuat dan 

meningkatkan kualitas lembaga-lambaga ekonomi dan sosial masyarakat 

banyak.   

Secara faktual di BTM sasaran utama pelayanan BTM ditujukan kepada 

masyarakat pengusaha kecil umumnya mereka memiliki tarap ekonomi 

menengah ke bawah, baik yang terkategori sebagai anggota BTM sendiri 

maupun masyarakat umum dengan tujuan untuk sama-sama berusaha 

memberdayakan ekonomi masyarakat kecil/usaha mikro agar lebih baik.74 
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Pernyataan tersebut diatas diperkuat pula oleh ungkapan seorang BTM  

sebagai berikut: “Bapak Bahri dan Mulyono merupakan pasangan yang baru 

berumah tangga dan sama-sama baru menempati rumah baru, Pak Bahri 

membutuhkan TV dan juga lemari pakaian jati, harga TV Rp. 1000.000,- dan 

lemari Rp. 1.500.000,-, sedangkan Pak Mulyono dan isteri mereka 

membutuhkan satu unit TV seharga 1000.000 (satu juta rupiah) untuk 

mendapatkan uang sebanyak itu secara tunai mereka belum mampu 

dikarenakan mereka hanya pegawai swasta  biasa, mereka berdua mencoba 

mengajukan permohonan kepada pihak BTM untuk pembelian barang yang 

diinginkan. Kemudian terjadi akad mengenai harga yang disepakati, harga 

pokok barang dalam bentuk lemari seharga 1500.0000,-(satu juta lima ratus 

ribu rupiah) sedangkan harga yang ditawarkan seharga satu juta tjuh ratus ribu 

rupiah (1.700.000,-) dan TV dengan harga pokok satu juta rupiah (1000.000,-) 

harga yang di tawarkan satu juta dua ratus ribu rupiah (1.200.000,-) begitu 

pula dengan bapak Mulyono yang membutuhkan TV dengan harga pokok satu 

juta rupiah (1000.000,-) harga yang di tawarkan Rp. 1.200.000,-(satu juta dua 

ratus ribu rupiah), setelah keduanya sepakat, pihak BTM mengirim barang 

yang diinginkan dan akan dilunasi dengan memakai pola angsuran 100 

(seratus) hari.
75

 

Nasabah lain yang ikut merasakan manfaat kehadiran BTM adalah Ibu 

Mustanginah, ia membuka usaha warung makan sederhana dalam 
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menjalankan usahanya Ibu Mustanginah kekurangan modal, oleh karena itu ia 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BTM, dari kesepakatan 

yang ada ibu Mustanginah menerima pinjaman sebesar  dua juta rupiah 

(2.000.000,-) dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, jadi 

ibu Mustanginah harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar dua juta 

dua ratus ribu rupiah (2.200.000,-) selama (100) seratus hari dengan 

pembayaran perhari  dua puluh dua ribu rupiah (22000,-). Angsuran pokok 

Rp. 20.000,- dan bagi hasil Rp. 2000,-.76 

Pengelola BTM memberikan pembiayaan pada pedagang sukarame di 

karenakan, adanya rasa empati dari pengelola BTM dimana pedagang yang 

kekurangan modal harus menutupi kekurangannya tersebut dengan bang 

berjalan (renternir) yang bunganya itu besar sekali dan jika tidak bisa 

membayar akan di ambil secara paksa oleh pihak yang di pinjami sebagai 

jaminan saat meminjam uang. Dari kejadian-kejadian itu yang sering sekali 

terjadi, akhirnya pihak pengelola BTM memberikan pembiayaan dengan 

bunga yang benar-benar di sepakati oleh bersama. Meskipun masih ada 

jaminan untuk pedagang itu mendapatkan pembiayaan namun bunga dan cara 

penagihanpun tidak membuat para pedagang merasa tertekan. 

Pihak pengelola BTM pun akan memberikan pembiayaan apabila para 

pedang itu sudah sesuai dengan apa yang di sepakati oleh pedagang maupun 
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pihak pengelola, jadi tidak ada unsur paksaan namun adanya kesepakatan 

bersama antara nasabah (pedagang) dan pihak pengelola BTM. Bahkan ada 

juga pedagang yang merasa terbantu dengan adanya pembiayaan yang di 

berikan oleh BTM, dimana yang tadinya pedagang tersebut tidak memiliki 

gerobak yang layak namun sekarang telah memilikinya. 

2. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengelola BTM menyadari, bahwa para pedagang kecil (nasabah) bukan 

hanya membutuhkan pembiayaan saja untuk menutupi semua kekurangan di 

dagangan mereka. Namun para pedagang kecil pun memerlukan kebutuhan di 

nilai-nilai ketuhanan dan akhlakul karimah harus di berikan dan di bimbing 

agar menjadi lebih baik lagi. 

Salah satu Manajer BTM Hj.Martini  Sutiyowati, S.E mengatakan: dari 

awal berdirinya BTM ini telah mengoptimalisasikan dan melaksanakan 

fungsinya yaitu meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya manusia 

Indonesia yang masih pada tingkat kesejahteraan yang minimal, juga sebagai 

sumber pendapatan, maksudnya BTM dapat menciptakan lapangan kerja dan 

memberi pendapatan kepada para anggota/calon anggota, dengan menunjang 

pembangunan perekonomian dalam rangka memberdayakan ekonomi para 

anggotanya, salah satunya melalui partisipasi aghni’a (mempunyai kelebihan 

dari sisi ekonomi)  dan mengutamakan pengusaha kecil dan pertanian sebagai 

sasaran dalam proses pembiayaan. Serta meningkatkan kualitas SDM anggota, 



 

pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan Islami sehingga 

diharapkan mampu berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan 

globalisasi dan fungsi BTM di dalam anggota ialah mengembangkan 

kesempatan kerja bagi para anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, untuk itu BTM dituntut agar melakukan tugas/fungsinya dengan 

baik guna mencapai tujuan dari fungsi BTM itu sendiri. Fungsi BTM di sini 

lah mereka memberikan pengajian rutin untuk para pedagang kecil. 

Pengajian rutin ini dilakukannya 3 bulan sekali, selain untuk 

memperdalam ilmu agama islam pengajian ini juga mempererat 

talisilahturahmi sesama pedagang kecil (nasabah) dan para pengelolah BTM.
77

 

Pengajian rutin ini pun mengambil narasumber memang masyarakat yang 

memiliki ikatan tali silahturahmi yang kuat terhadap BTM, di pengajian ini 

pula pedagang kecil (nasabah) bisa lebih memahami apa yang belum mereka 

ketahui tentang agama Islam. 

Materi yang di berikanpun sesuai dengan apa yang di butuhkan, 

contohnya materi tentang bagaimana cara berdagang dengan syaiat Islam, 

mengambil keuntungan yang sesuai dengan syariat Islam, melayani pembeli 

yang baik dan lain sebagiannya. Di berikannya pengajian rutin ini, di 

harapkan agar para pedang tidak salah mengartikan cara berdagang dan 

melayani para pembeli, jadi para pedagang mendapatkan untung yang sesuai 

dengan apa yang seharusnya begitupula dengan pembeli yang dilayani dengan 
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tepat dan membuat hati pembeli senang agar kembali lagi dan ingin membeli 

lagi di pedagang tersebut. 

Para pedagang yang mengikuti pengajian itu sangat berantusias dan 

senang mengikutinya, karena mereka sangat merasa ini sangat bermanfaat 

untuk mereka. Mereka yang awam tentang Islam namun sekarang setidaknya 

sedikit-sedikit mengetahuinya. Bahkan banyak para pedagang yang 

menginginkan pengajian ini tidak dilakukan hanya 3 bulan sekali, ada yang 

usul seminggu sekali atau setidaknya sebulan sekali. Karena mereka 

beranggapan, pengajian ini sangat bermanfaat untuk mereka. Awalnya mereka 

tidak mengetahui bagaimana berdagang yang sesuai dengan ajaran Islam 

namun sekarang mereka sudah tau bahkan sudah mempraktekan semua yang 

diajarkan di pengajian tersebut. 

Selain di berikannya pengajian rutin, pedagang kecil juga di berikan 

pelatihan dan lain sebagainya. Untuk mencapai sasaran tersebut dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat maka BTM memiliki metode atau strategi 

diantaranya :  

a. Mengadakan pelatihan untuk para pengurus dan pedagang kecil, 

pelatihan ini dilakukan agar adanya silahturahmi antara pengurus dan 

pedagang kecil di samping itu di adakannya pelatihan agar pedagang 

lebih bisa mengembangkan usaha yang mereka kerjakan agar tidak 

mengalami kebangkrutan. 



 

b. Untuk anggota/calon anggota pihak BTM memfokuskan pada 

terwujudnya pemahaman yang baik terhadap keberadaan BTM di 

tengah-tengah masyarakat melalui pengajian Majlis Ta’lim, penyebaran 

brosur-brosur dan khususnya memberikan arahan kepada anggota/calon 

anggota dengan cara ini anggota/calon anggota diharapkan pemahaman 

mereka terhadap BTM akan dapat terwujud dan untuk selanjutnya dapat 

disosialisasikan kepada masyarakat lainnya yang dipandang belum 

mengetahui dan memahami tentang BTM.  

3. Pendampingan 

Pendampingan yang dilakukan pihak pengelola BTM untuk para pedagang 

ini untuk mengetahui hasil yang di dapatkan oleh para pedagang dan adanya 

perubahan atau tidak untuk para pedagang tersebut. Setiap hari pihak pengelola 

BTM sudah ada yang bertugas untuk menagih pembayaran pembiayaan yang 

mereka ambil di BTM, namun bukan hanya untuk menagih lalu pergi tapi pihak 

pengelola BTM menanyakan gimana dan apakah ada perubahan yang terjadi 

setelah diberikannya pembiayaan dari BTM. 

Selain itu juga, ada juga yang memang langsung turun tangan melakukan 

pendampingan untuk para pedagang yang sudah mengambil pembiayaan di BTM. 

Pedampingan ini di laksanakan seminggu sekali dan sebulan sekali, 

pendampingan ini juga di lakukan agar pihak pengelola bisa tau apakah 

pembiayaan yang di berikan benar-benar di pakai dengan baik atau hanya untuk 

mengambil pembiayaan saja. Karena jika ada yang seperti itu pihak pengelola 



 

BTM tidak akan mau memberikan pembiayaan lagi untuk pedagang yang 

menyalah gunakan pembiayaan apalagi sampai melarikan diri atau tidak 

bertanggung jawab (tidak mau bayar ansuran). 

Menurut para pedagang yang di berikannya pendampingan seperti ini para 

pedagang malahan merasa lebih di perhatikan oleh pihak BTM dan merasa sangat 

senang. Jadi selain mereka dimintai semua ansuran, namun mereka juga di 

berikan masukan atau diberikan motivasi agar berdagangnya lebih maju dan lebih 

berkembang. Karena tidak banyak pedagang yang dapat dikatakan berkembang 

dikarenakan mereka yang tidak memanfaatkan pembiayaan yang sudah diberikan. 

  



 

BAB IV 

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN 

EKONOMI PEDAGANG 

 

Fungsi Baitut tamwil Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Pedagang 

 

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah khususnya BTM tampak jelas  

semakin maju dan mendapat tempat di sebagian masyarakat luas yang 

mayoritasnya adalah muslim. Alasannya adalah karena adanya keyakinan yang 

kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu 

mengandung riba yang dilarang dalam agama Islam. 

a. Fungsi Pembiayaan 

 Selain itu fakta berbicara bahwa pengembangan pengusaha sekala besar 

(konglomerasi) selama sepuluh tahun terakhir ini terbukti gagal menciptakan 

pengaruh efek yang baik pada usaha kecil menengah, pengusaha kecil serta 

mikro yang merupakan basis terbesar dalam perekonomian masyarakat Indonesia 

yang masih banyak memerlukan bantuan, arahan, pembinaan, kucuran dana 

untuk perkembangan usaha kecil dalam rangka mensejahterakan kehidupan 

masyarakat Indonesia.  

Fungsi sebagai katalisator bagi pengembangan lembaga keuangan syari’ah 

yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana dan melakukan kegiatan 

pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan 



 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya adalah merupakan 

suatu wujud fungsi BTM sebagai lembaga keuangan syari’ah yang 

memungkinkan umat Islam agar memiliki akses di pasar keuangan dan ekonomi 

Nasional umumnya, dengan berdiri diatas prinsip saling tolong menolong, bahu 

membahu dan mempertahankan system syari’ah. Prinsip ini menghendaki agar 

persamaan dan kebersamaan antara umat selalu terjaga dalam rangka 

mewujudkan system ekonomi berdasarkan prinsip syari’ah serta mempertahankan 

system – sistemnya. 

Dalam prakteknya BTM mempertahankan dan mengoperasionalkan semua 

produknya sesuia dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan tidak terlihatnya 

unsur ribanya, perjanjian yang jelas dan tidak adanya paksaan dalam 

pengembalian pinjaman walaupun khusus bagi nasabah yang menggunakan jasa 

pinjaman dikenakan juga biaya administrasi yang dilakukan atas kesepakatan 

bersama. Berdasarkan tinjauan teori di bab II Kehadiran BTM sebagai lembaga 

keuangan syari’ah yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana dan 

melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil khususnya yang berada disekitar BTM cukup besar, harapan 

mereka tidak lain agar umat Islam pada umumnya menjadi sejahtera, baik jasmani 

maupun rohan. 



 

Sebagai bagian dari suatu lembaga keuangan syari’ah, BTM telah berusaha 

membantu umat Islam agar mempunyai akses di pasar keuangan dan pasar modal 

(dalam arti yang sebenarnya) tanpa terlibat kepada unsur-unsur atau aktivitas 

yang tidak dibenarkan oleh syari’ah Islam.  

Secara teoritis, keunggulan perbankan syari’ah (BTM) terletak pada sistem 

operasional yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan berbagai resiko. Sistem 

ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan 

dan pembayaran bunga (riba). BTM pada dasarnya merupakan sebuah lembaga 

yang menjadi perantara antara penabung dan investor, lagi pula sistem bagi hasil 

lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk 

kepentingan masyarakat.  

Dalam perjalanannya BTM dari mulai berdirinya sampai dengan sekarang 

yang beroperasi ± 13 tahun. BTM telah menyadari bahwa amanah yang 

diembannya adalah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat 

yang mayoritasnya adalah usaha kecil menengah yang berlandaskan pada prinsip 

ekonomi kerakyatan. 

Potensi yang terlihat dari data tersebut diatas menyatakan bahwa BTM 

mampu memberikan peluang yang besar bagi pengusaha kecil untuk 

mengembangkan usahanya. Keadaan seperti ini dapat berjalan dikarenakan 

adanya modal usaha pada BTM. Namun demikian sebagai lembaga swadaya 

masyarakat menengah kebawah khususnya dalam rangka pengembangan usaha –



 

usaha kecil BTM berusaha menjembatani secara konsisten dengan mengeluarkan 

bantuan dana untuk modal usaha.  

Dari dana modal usaha yang telah dikeluarkan, secara keseluruhan bahwa 

proses untuk mendapatkanya telah ditentukan oleh pihak BTM secara 

keseluruhan. Sistem pengembalian modal usaha tersebut dilakukan sesuia dengan 

akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa dengan adanya BTM 

eksestensi dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. 

Menurut hemat penulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hingga saat ini 

BTM telah berupaya untuk dapat mengoptimalisasikan dan melaksanakan tugas 

atau fungsinya (BTM) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan 

cara melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi 

mereka (pengusaha keci menengah) yang semuanya itu dilakukan dengan 

menerapkan prinsip bagi hasil yang terbebas dari sistem bunga (riba). 

b. Fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fungsi BTM, maka pengurus 

mengadakan program kerja yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang ada di wilayah BTM adalah yakini dengan adanya pengajian dan 

pelatihan yang dibutuhkan untuk anggota. 



 

Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya para petugas/karyawan BTM 

melakukan pelayanan kepada nasabah dengan cara mendatangi langsung 

masyarakat (anggota BTM) untuk melihat kondisi usaha yang di jalankan oleh 

masyarakat (anggota BTM)  yang mengajukan pembiayaan, setelah petugas 

melihat kondisi usaha yang dimiliki oleh anggota/calon anggota tersebut, 

selanjutnya petugas/karyawan BTM melakukan analisa pembiayaan yang 

diajukan oleh nasabah itu layak atau tidak untuk di biayai. 

Selain di berikannya pengajian rutin, pedagang kecil juga di berikan 

pelatihan dan lain sebagainya. Untuk mencapai sasaran tersebut dalam rangka 

pemberdayaan ekonomi masyarakat maka BTM memiliki metode atau strategi 

diantaranya :  

c. Mengadakan pelatihan untuk para pengurus dan pedagang kecil, 

pelatihan ini dilakukan agar adanya silahturahmi antara pengurus dan 

pedagang kecil di samping itu di adakannya pelatihan agar pedagang 

lebih bisa mengembangkan usaha yang mereka kerjakan agar tidak 

mengalami kebangkrutan. 

d. Untuk anggota/calon anggota pihak BTM memfokuskan pada 

terwujudnya pemahaman yang baik terhadap keberadaan BTM di 

tengah-tengah masyarakat melalui pengajian Majlis Ta’lim, penyebaran 

brosur-brosur dan khususnya memberikan arahan kepada anggota/calon 

anggota dengan cara ini anggota/calon anggota diharapkan pemahaman 

mereka terhadap BTM akan dapat terwujud dan untuk selanjutnya dapat 



 

disosialisasikan kepada masyarakat lainnya yang dipandang belum 

mengetahui dan memahami tentang BTM. 

c. Fungsi Pendampingan 

Pendampingan yang dilakukan pihak pengelola BTM untuk para 

pedagang ini untuk mengetahui hasil yang di dapatkan oleh para pedagang 

dan adanya perubahan atau tidak untuk para pedagang tersebut. Setiap hari 

pihak pengelola BTM sudah ada yang bertugas untuk menagih pembayaran 

pembiayaan yang mereka ambil di BTM, namun bukan hanya untuk menagih 

lalu pergi tapi pihak pengelola BTM menanyakan gimana dan apakah ada 

perubahan yang terjadi setelah diberikannya pembiayaan dari BTM. 

Selain itu juga, ada juga yang memang langsung turun tangan melakukan 

pendampingan untuk para pedagang yang sudah mengambil pembiayaan di 

BTM. Pedampingan ini di laksanakan seminggu sekali dan sebulan sekali, 

pendampingan ini juga di lakukan agar pihak pengelola bisa tau apakah 

pembiayaan yang di berikan benar-benar di pakai dengan baik atau hanya 

untuk mengambil pembiayaan saja. Karena jika ada yang seperti itu pihak 

pengelola BTM tidak akan mau memberikan pembiayaan lagi untuk pedagang 

yang menyalah gunakan pembiayaan apalagi sampai melarikan diri atau tidak 

bertanggung jawab (tidak mau bayar ansuran). 

Menurut para pedagang yang di berikannya pendampingan seperti ini 

para pedagang malahan merasa lebih di perhatikan oleh pihak BTM dan 

merasa sangat senang. Jadi selain mereka dimintai semua ansuran, namun 



 

mereka juga di berikan masukan atau diberikan motivasi agar berdagangnya 

lebih maju dan lebih berkembang. Karena tidak banyak pedagang yang dapat 

dikatakan berkembang dikarenakan mereka yang tidak memanfaatkan 

pembiayaan yang sudah diberikan.  

  



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dan mengacu kepada rumusan 

masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

Fungsi pemberdayaan tersebut dilakukan oleh BTM yang diperlukan 

pedagang kecil misalnya: 

a. Pembiayaan, seperti pemberian pembiayaan untuk mendapatkan modal 

yang lebih. 

b. Pengembangan sumber daya manusia seperti pengajian rutin yang di 

lakukan oleh BTM untuk anggotanya selama 3 bulan sekali. 

c. Pendampingan yang dilakukan oleh BTM.  

B. Saran 

Setelah penulis menganalisa dan menarik beberapa kesimpulan yang bersifat 

deskriftif, maka penulis mencoba memberikan saran yang bersifat membangun, 

khususnya kepada BTM agar kedepan dapat berjalan lebih baik. Adapun saran –

saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :  

1. Kepada pengurus dan pengelola BTM agar meningkatkan kinerja dan 

pelayanan kepada para nasabah dan lebih memprioritaskan pembinaan yang 

sifatnya dapat langsung dirasakan serta mengusahakan menjalin kerja sama 



 

yang lebih erat kepada instansi pemerintahan, swasta, dan dunia usaha, sebagai 

wujud dari fungsi BTM sebagai lembaga keuangan mikro dengan melakukan 

kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi bagi para 

pengusaha kecil dan pertanian, dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota 

dan masyarakat.   

2. Pada era globalisasi yang semakin maju, hendaknya BTM senantiasa 

meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional serta 

bertanggung jawab.  

3. Dalam pengeloalaan BTM hendaknya setiap data termuat dan terangkum dalam 

dokumentasi BTM.  
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PEDOMAN INTERVIEW 

 

Untuk Pengurus 

1. Bagaimana sejarah berdirinya BTM Sukarame? 

2. Darimana sajakah modal yang didapat oleh BTM Sukarame? 

3. Bagaimanakah Usaha yang dilakukan BTM Sukarame untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau umat? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh BTM 

Sukarame dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat atau umat? 

5. Siapakah yang menjadi sasaran BTM Sukarame? 

6. Bagaimanakah sistem pelayanan yang ada di BTM Sukarame? 

7. Apa saja produk-produk yang ada di BTM Sukarame yang banyak diminati 

masyarakat? 

8. Bagaimana perkembangan BTM Sukarame dari tahun ke tahun? 

 

Untuk Anggota 

1. Bagaimana kegiatan ekonomi yg ditekuni masing-masing anggota BTM 

Sukarame? 

2. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh BTM Sukarame terhadap 

kebutuhan anggotanya? 

3. Apakah selalu memanpaatkan jasa-jasa yang ada di BTM Sukarame? 

4. Apa saja kebutuhan anggota yg belum di usahakan oleh BTM Sukarame? 

 

  



 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

1. Mengamati keadaaan BTM Sukarame dan lingkungannya. 

2. Mengamati keadaan usaha yang dilakukan oleh para pedagang kecil  atau industri 

rumah tangga sebagai anggota BTM Sukarame 

 

  



 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

 

1. Mencari sejarah berdirinya BTM Sukarame  

2. Visi Misi, Program kerja, struktur kepengurusan BTM Sukarame 

3. Nama –nama anggota/nasabah pembiayaan Mudharabah dan Murabahah 

4. Foto-foto hasil wawancara 

  



 

FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 

PEDAGANG KECIL 

 

1. Kegiatan Pelatihan 

 

  

 

 

 

 

 



 

2. Kegiatan Pengajian Rutin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Evaluasi BTM 

 
 

 

 


