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ABSTRAK
Semakin sempitnya lowongan pekerjaan menjadi faktor utama masyarakat
memilih untuk membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pengembangan usaha mikro UMKM memiliki hubungan yang sangat erat dengan
upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha
tersebut.
Namun permasalahan lain bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya
ialah penyertaan modal yang mendukung untuk oprasional usaha mereka agar
dapat berjalan dengan baik, banyaknya para lintah darat/ rentenir sebagai pemberi
modal bagi UMKM semakin tumbuh pesat di kalangan usaha yang memang
membutuhkan tambahan modal selain persyaratan yang mudah dan cepat para
rentenir juga langsung terjun ke lapangan sehingga sangat memudahkan untuk
melaksanakan transaksi tersebut. Adanya koperasi jasa keuangan syariah BMT
saat ini menjadi solusi yang tepat untuk membantu berkembanganya UMKM dan
membangun sistem keuangan syariah tumbuh pula di kalangan jasa keuangan
Dengan kondisi dari permasalahan yang telah dijabarakan di atas,
keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil Al Fadhila Kecamatan Sukarame diharapkan
mampu mengentaskan masalah permodalan UMKM sekitaran Sukarame dan
jeratan dari rentenir, penelitian ini ingin mengetahui peran pembiayaan Baitul
Maal Wat Tamwil Al Fadhila Kecamatan Sukarame terhadap kemajuan UMKM
sekitaran Sukarame
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa
wawancara observasi, dan dokumentasi . Populasi dalam penelitian ini berjumlah
220 dan sampel yang digunakan penulis sebanyak 15%, yaitu sebanyak 35 orang
Hasil menyatakan dengan adanya penelitian ini dapat pula ditarik
kesimpulan bahwa BMT Al Fadhila memiliki beberapa beran penting yang sangat
menunjang kemajuan para UMKM ataupun perekonomian masyarakat kecil,
adapun peran itu dapat disimpulkan menjadi tiga bagian: pertama melalui
pembiayaan dan penyandang modal usaha, kedua peran BMT Al Fadhila
memberikan kontribusi berupa motivasi dan strategi usaha agar usaha berkembang
dan maju, dan yang ketiga yaitu memberikan wawasan tentang perekonomian atau
keuangan syariah sehingga terbebas dari riba. Adapun faktor-faktor yang menjadi
kendala BMT Al Fadhila dalam menjalankan perannya terhadap UMKM dan
masyarakat yaitu BMT Al Fadhila membutuhkan suntikan modal usaha agar
perputaran pembiayaan dapat mencakup luas di seluruh Bandar Lampung yang
memiliki usaha mikro kecil yang ingin terbebas dari jeratan riba, adapun kendala
lain ialah pembiayaan macet nasabah atau anggota yang kurang bertanggung
jawab sehingga menganggu perputaran pembiayaan bagi kalangan nasabah yang
memiliki riwayat pembiayaan lancar.
Kata Kunci: Ekonomi, Baitul Maal Wat Tamwil , UMKM, Pembiayaan
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MOTTO

             
   
Artinya :
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal
kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 188)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam
judul ini, maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan menjelaskan/
menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang akan dibahas adalah
PERAN PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM
MENINGKATKAN USAHA UMKM DI SEKITAR PASAR TEMPEL
SUKARAME (Studi Pada BMT Al Fadhila dan Pedagang UMKM
Sukarame). Untuk mengetahui pokok-pokok yang terkandung dalam judul di
atas, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :
“Peran adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya.”

1

Atau penguraian pokok persoalan atas bagian-

bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian
yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
“Pembiayaan adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang
atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan
seseorang.”2

1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2011, hlm.58.
2
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern
English Press, Jakarta, 1999, hlm.156.

2

“Baitul Maal Wat Tamwil adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.3
“UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha
yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).”4
Berdasarkan uraian pokok-pokok judul di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penyelidikan tentang
mekanisme, serta peran, yang dihasilkan oleh Peran Pembiayaan Baitul Maal
Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Umkm Di Sekitar Pasar Tempel
Sukarame (Studi Pada BMT Al Fadhila dan Pedagang UMKM Sukarame).
B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah :
1. Alasan Objektif
Kesulitan yang harus dihadapi masyarakat terutama hal ekonomi
menjadi masalah yang cukup butuh perhatian agar mampu kita hadapi,
UMKM meripakan solusi tepat agar masyarakat terhindar dari kondisi
pengangguran dan tanpa penghasilan. Permasalahan lain bagi UMKM
dalam

mengembangkan

usahanya

ialah

penyertaan

modal

yang

mendukung untuk oprasional usaha mereka agar dapat berjalan dengan
baik, banyaknya para lintah darat/ rentenir sebagai pemberi modal bagi

3

Nurdin Umar, Kon teks Implementasi Berbasis Kurikulum Sumber Ilmu Jaya, Jakarta,
2002, hlm. 70.
4
Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2012, hlm.244.

3

UMKM semakin tumbuh pesat di kalangan UMKM yag mana sistem itu
sangat dilarang bagi Islam karna riba serta sistem yang sangat tidak ada
kepastian untuk memajukan UMKM di sekita Pasar Tempel Sukarame
2. Alasan Subjektif
Kajian ini juga sesesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu
ekonomi syariah serta didukung oleh tersedianya data-data dan literatur
yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengetahui
dan menganalisa Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam
Meningkatkan Usaha UMKM Di Sekitar Pasar Tempel Sukarame
C. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara berkembang yang sebagian masyarakatnya
dalam menyelsaikan masalah perekonomian dengan usaha, baik usaha kecil
maupun usaha yang bersekala besar. Semakin sempitnya lowongan pekerjaan
menjadi faktor utama masyarakat memilih untuk membuka usaha untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (konvensional dan
syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (konvensional dan syariah). Sedangkan
lembaga keuangan non-bank terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Koperasi
Simpan Pinjam, Perusahaan Penggadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha,
Perusahaan Asuransi Perusahaan Anjak Piutang, Perusahaan Modal Ventura,
dan Dana Pensiun.5

5

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet III, Jakarta: PT.
Raja GrafindoPersada, 2007, h. 18.

4

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan
upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang merupakan pelaku utama usaha
tersebut. Secara konseptual pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan.
Partisipasi dari seluruh elemen di negara sangat diperlukan, baik
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam
mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang
mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan
barang atau jasa hasil usaha mikro kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,
dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang
berakibat terpuruknya usaha mikro kecil serta lembaga keuangan yang dapat
mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang
merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan
modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit,
misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan
tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi
maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan
kembali sulit diupayakan
Adapun peran dari UMKM berdamapak baik bagi masalah pengangguran
di Indonesia sehingga masalah kemiskinan bagi pemerintah terbantu. Namun
permasalahan lain bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya ialah

5

penyertaan modal yang mendukung untuk oprasional usaha mereka agar dapat
berjalan dengan baik, banyaknya para lintah darat/ rentenir sebagai pemberi
modal bagi UMKM semakin tumbuh pesat di kalangan usaha yang memang
membutuhkan tambahan modal selain persyaratan yang mudah dan cepat para
rentenir juga langsung terjun ke lapangan sehingga sangat memudahkan untuk
melaksanakan transaksi tersebut.
Berkaitan dengan pinjaman modal usaha yang aman dari sistem bunga
yang mencekik dan mengandung unsur riba menjadi pertimbangan yang cukup
panjang bagi para pelaku usaha yang mulai menyadari dampak buruknya
sistem modal yang dapat mengancurkan usaha itu sendiri. Masyarakat semakin
terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu, hal itu disebabkan
rentenir menyebakan tidak adanya unsu-unsur yang cukup akomodatif dalam
menyelsaikan masalah yang para UMKM hadapi.
Adanya koprasi jasa keuangan syariah BMT saat ini menjadi solusi yang
tepat untuk membantu berkembanganya UMKM dan membangun sistem
keuangan syariah tumbuh pula di kalangan jasa keuangan. Disamping kesulitan
yang harus dihadapi masyarakat terutama hal ekonomi juga mengakibatakan
timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi
dari aspek syiar Islam tetapi juga dipngaruhi oleh lemahnya ekonomi
masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kefakiran itu
mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharpkan mampu mengatasi
masalah ini lewat pemunuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi terutama modal

6

usaha,6 unsur tolong menolong menjadi tolak ukur dalam Islam untuk
menegakakan perekonomian yang aman serta baik seperti di gambarkan ayat
Al Quran berikut ini :

              
   
Artinya:
“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”7
Dalam pemaparan ayat di atas menyerikan kepada setiap insan untuk
melakukan tolong menolong dalam kebaikan yang akan berujung kepada
kemaslahatan umat, sehingga kegiatang di dunia maupun itu urusan
perekonomian tetap berjalan dengan kaidah yang sebenarnya , bagi umat Islam
dapat menhindari kegiatan yang mengandung unsur riba dan kegiatan haram
lainnya.
Dengan kondisi dari permasalahan yang telah dijabarakan di atas,
keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil Al Fadhila Kecamatan Sukarame
setidaknya mempunyai beberapa peran yang dapat dirasakan oleh masyarakat
sekitanya yaitu:
1.

Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif
melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem
ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan
6

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ekonisa Kampus Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, hal. 107
7
Depertemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo,
2007), Cet Ke-2

7

mengenai cara-cara bertansaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti
dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap
konsumen dan sebagainya.
2.

Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap
aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya
dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan
terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3.

Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan
masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus
mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana
setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

4.

Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan disribusi yang merata.
Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks
dituntut agar pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk
melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus
diperhatikan,

misalnya

dalam

masalah

pembiayaan,

BMT

harus

memperhatikan kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan.
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka
penulis

tertarik

PEMBIAYAAN

mengangkat
BAITUL

penelitian
MAAL

ini
WAT

dengan

judul:

TAMWIL

“PERAN
DALAM

MENINGKATKAN USAHA UMKM DI SEKITAR PASAR TEMPEL
SUKARAME (Studi Pada BMT Al Fadhila dan Pedagang UMKM Sukarame)
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D. Identifikasi Masalah
Banyaknya para lintah darat/ rentenir sebagai pemberi modal bagi
UMKM semakin tumbuh pesat di kalangan usaha yang memang
membutuhkan tambahan modal selain persyaratan yang mudah dan cepat
mereka sangat banyak dan mampu langsung terjun kelapangan. Di samping
hal ini Peran Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah
apakah mampu menjadi jawaban agar para UMKM bisa merubah pola
kebiasaan mereka dalam memperbaiki masalah ekonomi mereka.
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

yang

telah

dijabarkan,

maka

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Apa Peran yang diberikan pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam
penguatan usaha UMKM di sekitar pasar Tempel Sukarame?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pembiayaan Baitul Maal Wat
Tamwil dalam penguatan usaha UMKM di sekitar pasar Tempel
Sukarame?
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Untuk mengetahui dampak yang diberikan pembiayaan Baitul Maal Wat
Tamwil dalam penguatan usaha UMKM di sekitar pasar Tempel
Sukarame.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pembiayaan Baitul
Maal Wat Tamwil dalam penguatan usaha UMKM di sekitar pasar
Tempel Sukarame.

G. Batasan Masalah
Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan agar
pembahasan lebih lanjut dapat dipahami maka penulis membatasi tulisan
ini hanaya pada Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam
Meningkatkan Usaha UMKM Di Sekitar Pasar Tempel Sukarame
H. Tujuan Penelitian
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan
menganalisa suatu pengetahuan.8 Demikian pula dengan penelitian yang akan
penulis teliti memiliki tujuan yang khusus. Adapun tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang ekonomi.
2. Dapat dijadikan solusi untuk membantu Peran Pembiayaan Baitul Maal
Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha UMKM di sekitar pasar
Tempel Sukarame.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Peran Pembiayaan
Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha UMKM di
sekitar pasar Tempel Sukarame
8

Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996,

hlm.12.
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I.

Kegunaan Penelitian
Manfaat penelitian ini antara lain:
1. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang ekonomi.
2. Dapat dijadikan solusi untuk membantu memajukan perekonomian
masyarakat baik itu bagi lemga keuangan mauppun UMKM dalam
mengembangakan usahanya
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang peran BMT dalam
meningkatakan usaha UMKM di Pasar Tempel Sukarame

J.

Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini adalah bersifat lapangan (field research). Adapun
lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila dan
UMKM di Pasar Tempel Way dadi Sukarame Bandar Lampung
2. Subjek dan Objek Penelitian
a. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pengurus serta pengelola dari Baitul Mall
Wat Tamwil Al Fadhila
b. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah para anggota Baitul Mall Wat Tamwil Al
Fadhila serta pelaku UMKM di Pasar Tempel Sukarame
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3. Poulasi dan Sampel
a. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian9 ini adalah pengurus,
pengelola dan seluruh anggota pembiayaan Baitul Mall Wat Tamwil
Al Fadhila yang terkait dengan Peningkatan UMKM di Pasar Tempel
Sukarame yang berjumlah orang, yang terdiri dari 11 orang pengurus
dan pengelola Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila. Dan angota
pembiayaan Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila serta pelaku UMKM
Pasar Tempel Sukarame berjumlah 220 orang anggota sehingga total
populasi berjumlah 231.
b. Teknik sampel yang penulis pergunakan berpedoman pada pendapat
suharsimi arikunto yang menyebutkan, apabila subjek penelitian
jumlahnya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga
penelitian yang lakukan merupakan penelitian posulasi, selanjutnya
apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau
20-25% atau lebih.10 Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis
penulis mengambil sebanyak 15%, yaitu sebanyak 35 orang dari
Populasi
4. Sumber Data
Dalam Penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:
a. Data primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitan
yaitu Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila dan para anggota Baitul
9
10

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), h. 10.
Ibid, h. 112.
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Mall Wat Tamwil Al Fadhila yang menjalankan UMKM di Pasar
tempel
b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan artikelartikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah:
a. Wawancara
Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus,
pengelola dan anggota Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila yang
menjalakan UMKM di Pasar Tempel Sukarame guna melengkapi data
yang diperlukan tentang perana peran pembiayaan baitul maal wat
tamwil dalam meningkatkan usaha UMKM di sekitar pasar tempel
Sukarame
b. Angket
Yaitu

metode

pengumpulan

data

yang

dilakukan

untuk

mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan
kepada anggota Baitul Mall Wat Tamwil Al Fadhila yang menjalakan
UMKM di Pasar Tempel Sukarame agar anggota tersebut memberikan
jawaban.
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6. Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara
deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis
kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis
sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas
kesimpulan akhirnya.
7. Metode Penulisan
Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis
menggunakan beberapa metode, yaitu:
a.

Metode deduktif: adalah suatu uraian penulisan diawali menggunakan
kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan
secara khusus.

b.

Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan
secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah
sedikitpun.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Baitul Maal Wat Tamwil
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil
Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri
Terpadu adalah lembaga keuagan mikro yang beroperasikan dengan
prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam
rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan
kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari
tokoh-tokoh mayarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem
ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan
kesejahteraan.1
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tersusun atas dua kata golongan
yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni Baitul Maal dan
Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi
sosial

keagamaan

yang

kegiatan

utamanya

menampung

serta

menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS),
sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan baituttamwil adalah
lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari

1

Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2012, hlm. 45
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masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam
bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.2
BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salam,
yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Prinsip dasar BMT yaitu:
a. Ahsan

(mutu

hasil

kerja

terbaik),

Thayyiban

(terindah),

Ahsanu’amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilainilai salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
b. Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan
jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab
sepenuhnya kepada masyarakat.
c. Spiritual communication (penguatan nilai ruhiyah)
d. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
e. Keadilan social dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
f. Ramah lingkungan.
g. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya local, serta
keanekaragaman budaya.
h. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan
kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.
Sumber dana Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat
(dana pihak ketiga) yang meliputi tabungan, simpanan berjangka, modal

2

Ahmad Syifaul Anam, Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga
Keuangan Mikro Syariah, Seamarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012, hlm. 37-38
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dan simpananlainnyadan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku:
a.

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta)
Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) yaitu melakukan
kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan
antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonomi.

b.

Baitul mal (rumah harta)
Baitul mal(rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan
dan amanahnya3 Baitul Maal wattamwil (BMT) juga Merupakan
suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan
baitul tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat,
infaq,

dan

sedekah.

Adapun

baitul

tamwil

sebagai

usaha

pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil
dengan berdasarkan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk
memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank
Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi
3

Nurdin Umar, Kon teks Implementasi Berbasis Kurikulum Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002,
hlm. 70.
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hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip
dengan bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu
masyarakat

kecil

yang

mengalami

hambatan

“psikologis”

bila

berhubungan dengan pihak bank
Sejak awal berdirinya BMT, BMT dirancang sebagai lembaga
ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga
ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih
fokus kepada masyarakat bawah yang miskin dan nyaris miskin. BMT,
BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil,
terutama bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu
permodalan tersebut, yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan,
dalam khazanah keuangan modern, maka BMT juga berupaya
menghimpun dana, terutama yaitu berasal dari masyarakat lokal di
sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya
mengorganisasi usaha saling menolong antara warga masyarakat suatu
wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.
2. Peran Dan Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil
BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:
a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non
Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti
penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan
pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami,
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misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam
menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus
besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro
mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap
usaha-usaha nasabah.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih
tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan
masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus
mampu melayani masyarakata lebih baik, misalnya selalu tersedia
dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang
kompleks di tuntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkahlangkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala
prioritas

yang harus

diperhatikan, misalnya

dalam masalah

pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam
hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.4
Dalam al-Qur’an, QS Az-Zukhruf 43:32, menyatakan bahwa Allah tidak
membiarkan Hambanya selalu dalam keadaan sulit, melainkan Allah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat
yaitu sebagaimana dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32 berikut:
4

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.
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Artinya:
Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik
dari apa yang mereka kumpulkan.
Dari ayat di atas diharapkan bahwa kehadiran BMT ini mampu
menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasa kecil
mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan
masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah.
Sehingga bukan hanya orang-orang mampu yang bisa meningkatkan
finansial dan kesejahteraan mereka, melainkan sebaliknya.
Peluang pengembangan BMT di indonesia sesungguhnya sangat
besar, mengingat Usaha Mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp. 5
juta adalah segmen pasar yang dapat dilayani dengan efektif oleh
lembaga ini. BMT selain sebagai lembaga alternatif penyalur modal, juga
memiliki misi, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan
masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi,
gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi
rill, dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan
maju serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani
yang berlandaskan syariah.
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Sebagai derivasi dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam
Perpes Nomor 007 Tahun 2005 dan sejalan dengan masalah kesulitan
permodalan yang dihadapi UMK, maka telah dikeluarkan berbagai
kebijakan untuk mempermudah
Baitul Mal Wattanwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:
a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di
BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul
unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit deficit
(pihak yang kekurangan dana).
b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran
yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi
kewajiban untuk lembaga/ perorangan
c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan
memberi pendapatan kepada para pegawainya. Pemberi informasi,
memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan
dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
d. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan
pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan
kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha
mikro kecil tersebut.
Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:
a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola
menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera), dan
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amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan
berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki
oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di
luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
c. Mengembangkan kesempatan kerja.
d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produkproduk anggota.
e. Memperkuat dan meningkatakan kualitas lembag-lembaga ekonomi
dan sosial masyarakat banyak.
3. Undang-Undang dan Peraturan Tentang Baitul Maal Wat Tamwil
Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan Pancasila dan Undangundang dasar 1945 serta berdasarkan Syariah Islam, keimanan
kemandirian dan kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan
profesionalisme. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi
sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah sehingga
produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di
Bank Syariah.
Oleh karean berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk
pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan
PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh
koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN nomor 91 tahun 2004 tentang
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Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Lalu diperbarui menjadi
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)
B. Usaha Mikro Kecil Menengah
Usaha Mikro kecil menengah merupakan salah satu tombak bagi
masyarakat dalam mengembangkan serta memenuhi hajat hidup masyarakat
banyak termasuk untuk kebutuhan hidupnya, terutama untuk keperuan
ekonomi ataupun memenuhi kebutuhan keuangan dalam kehidupan ini
berikut ini pejabaran tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Pengertian Dan Ciri-Ciri Usaha Kecil
Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil
menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis
usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).5
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.6 Pasal 1 dari UU
terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki
kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 7Usaha kecil
adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak
perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi

5

Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba‖, Laksana, Jogjakarta,
2014, hlm. 12.
6
Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.16
7
Ibid,hlm. 17
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bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam UU tersebut.8
Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi
kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.9
Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk
mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah
nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai
berikut:
b. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak
Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan
hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
c. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan
paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga
maksimum Rp.2.500.000, dan.

8
9

Ibid,hlm. 18
Ibid,hlm. 19
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d. Usaha menengah adalah perusahaan dengan milai kekayaan bersih
lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil
penjualan tahunan di atasRp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50
milyar.5
Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah
lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan
Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja
sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,usaha
kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Puat
Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja
tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha
menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan
dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha
besar.
Usaha mikro kecil dan menengah merupakan pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di Indonesia masa depan pembangunan terletak pada
kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang
mandiri. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah paada GDP di
Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan
kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.
Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,
dan memenuhikriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta
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kepemilika sebagaimanadiatur dalam undang-undang.10 Adapun devinisi
UMKM menurut undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang UMKM
adalah:
“Kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan
maksimal 1Milyar dan memiliki kekayaan bersih, dan tidak termasuk
tanah da bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta”11
Menurut undang-undang No.20 tahun 2008, menybutkan sebagai berikut:
a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaiman diatur dalam undang-undang ini.
b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undangundang ini.
c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang diilki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
10

Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN),

hlm.33
11

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil
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kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.
d. Usaha besar adalah badan ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
Departemen keuangan memberi kriteria khusus mengenai usaha
kecil yang termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor
316/KMK.616/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan
Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Dalam keputusan tersebut memberikan pengertian
bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah perorangan atau badan
usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dengan omset per tahun
setinggi-tingginya Rp. 600 juta.
Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah
terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh
dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam
produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam
permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.
UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor
ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha
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Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya
didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan),
omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi
UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena
itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar
negara.12
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah
yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling
banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah da n bangunan tempat usaha dan
usaha yang berdiri sendiri13. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99
tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas
merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah
dari persaingan usaha yang tidak sehat”.
Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah
sebagai berikut.
a.

Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam
pengembangan produk.

b.

Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

c.

Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau
penyerapannya terhadap tenaga kerja.

12

Op.Cit. Tulus T.H. Tambunan. hlm.12
Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, “Ekonomi Skala Kecil/Menengah
dan Koperasi”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 13.
13
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d.

Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi
pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan
besar yang pada umumnya birokrasi.

e.

Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.

2. Peran Dan Fungsi Usaha Kecil
Diakui, bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi
juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat
penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak
tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara
sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan
atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar
dibandingkan kontribusi dari usaha besar.14 Usah kecil memiliki peranan
dan fungsi yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian
bangsa yaitu :
a. Penyediaan barang jualan
b. Penyerapan tenaga kerja
c. Pemerataan pendapatan
d. Nilai tambah bagiproduk daerah
e. Peningkatan taraf hidup15

14

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, hlm. 1.
Faisal Basri, Pembangunan Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 6-7
15
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3. Kriteria-Kriteria Usaha Kecil Menengah
Menurur Undang-undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil memiliki
kriteria-kriteria sebagai berikut :
a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 Milyar.
c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan
yang memiliki, atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha menengah dan skala besar.
Menurut Dr. Euis Amalia, M.Ag dalam bukunya yang berjudul Keadilan
Distributif dalam Ekonomi Islam, bahwa kriteria-kriteria usaha
menengah adalah sebagai berikut :
a. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta
b. Milik warga Negara Indonesia
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai
d. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan
hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.16
4. Undang-Undang Dan Peraturan Tentang Usaha Kecil
a. Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil
b. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan
menengah.

16

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, op.cit, hlm. 46.
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C. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai peran Baitul Maal Wat Tamwil terhadap UMKM
telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan variabelvariabel yang berbeda, berikut ini ringkasan hasil penelitian terdahulu yang
penulis rangkum dalam bentuk tabel:
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No

Nama
Penerbit

Tahun

Judul Penelititan Hasil Penelitian

1.

Hardianto
Ritonga

2015

Peranan
BMT
Dalam
Memberdayakan
Usaha Mikro Dan
Kecil Menengah

Dari hasil penelitian ini
menunjukan
bahwa
keberedaan BMT pada
UMKM memiliki peran
sebagai penyandang modal
usaha serta memberikan
suport
agar
ekonomi
rakyat
kecil
mampu
berkembang

2.

Sitti Rahma 2014
Guruddin

Peran
BMT
Dalam
Pengembangan
Usaha
Mikro
Kecil

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa peran
BMT Al-Amin dalam
pengembangan Usaha
Mikro Kecil di Kota
Makassar sudah sangat
maksimal, hal ini
dibuktikkan dengan
dibukanya lapangan
pekerjaan diberbagai
sektor untuk menyerap
tenaga kerja dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat
kecil atau kurang mampu.

3.

Torikun
Ni’am

Peran BMT Bima pelaksanaan pemberian
Dalam
pembiayaan BMT BIMA

2012
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Memberikan
Pembiayaan Pada
Usaha Kecil di
Kabupaten
Demak

telah membantu
meningkatakan pengusaha
kecil dan menengah di
daerah Demak dan
sekitarnya, dimana hal ini
diwujudkan dengan
memberi pelayanan yang
baik yaitu dengan proses
pemberian pembiayaan
yang cepat, disertai dengan
kemudahan-kemudahan
dan syarat yang ringan.
Keberadaan BMT BIMA
cukup dibutuhkan
masyarakat Demak untuk
meningkatkan
perekenomian mereka.
Sumber: Data sekunder yang sudah diolah tahun 2019
Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis, maka
yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya meliputi:
a. Penelitian ini menggunakan studi kasus di BMT Al Fadhila yang mana
belum pernah di teliti pada penelitian sebelumnya mengenai Peran BMT
terhadap UMKM.
b. Penelitian ini menggunakan rentan waktu penelitian berupa tahun yang
berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini meniliti kegiatan Peran
Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha
UMKM Di Sekitar Pasar Tempel Sukarame pada tahun 2018.
c. Adapun perbedaan lain dalam penelitian sebelumnya peniliti melihat
kendala kendala apa saja yang di alami BMT AL Fadhila dalam
menjalankan perannya untuk memajukan UMKM Di Sekitar Pasar Tempel
Sukarame
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D. Kerangka Berfikir
Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu yang sudah
diuraikan

penulis,

maka

kerangka

pemikiran

digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pembiyaan BMT Al Fadhila

Oprasional UMKM Sekitar
Sukarame

Peran antara BMT Al Fadhila
Terhadap UMKM Sekitar
SUkarame

Hasil Analisis

dalam

penelitian

ini
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