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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 

 

A.  Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Fajar. 

      1.  Profil  Baitul Maal Wat Tamwi (BMT) Fajar Kota Metro Lampung 

        a.  Sejarah Berdirinya
97

 

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula 

tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari 

munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua 

kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi 

kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, 

sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan 

mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek 

Renternir. 

Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) 

sebagai alternatif solusi tersebut. Kedua,  munculnya lembaga alternatif 

tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal 

sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga 

keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha 

kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau 

model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT-BMT. 

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada 

tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan 

simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehinga modal 

terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri 

sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi. 

Legalitas tersebut tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan 

oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor 

Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 

1997. 
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Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan 

perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 

518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.                                                

Pada Tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari 

Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. 

Dan sejak tahun 2000 – 2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM 

(Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja 

bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah). 

Pada Tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah 

Lembaga Internasional yakni Mercy Corps Internasional  (MCI) untuk 

menyalurkan modal kerja kepada 420 Usaha Warung Eceran Kecil di 5 

(lima) Kecamatan Kota Metro sebesar Rp 259.700.000,00 (Dua ratus 

Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh ratus Ribu Rupiah) dan dalam tahun 

2003 tersebut juga telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara 

BMT Fajar Metro dengan BMM (Baitul Maal Muamalat) Jakarta untuk 

penguatan kelembagaan dan permodalan. 

Pada tahun 2004, kepercayaan kepada BMT Fajar Metro muncul 

dari Microfin Jakarta yang turut serta menginvestasikan kepada BMT 

Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh  Puluh Lima Juta Rupiah) 

yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja. 

Sehubungan dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan KJKS dari 

Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 

Tanggal 10 September 2004, maka dilakukan perubahan Anggaran 

Dasar, sehingga terbit ketetapan Kepala Dinas Perindagkop Kota Metro 

No. 518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 Tanggal 15 Febrauari 2005.  

Selanjutnya untuk kepentingan perluasaan jangkauan pelayanan 

dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 

2010 dilakukan PAD dengan penetapan Kepala Dinas Koperindag 

Provinsi Lampung No. 0415/III.11/Klb.1/IV/2010 
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Pada Tahun 2005 BMT Fajar kepercayaan kepada BMT Fajar 

Metro terus bertambah yakni dari Bank Syariah Mandiri  (BSM) 

Cabang Bandar Lampung dengan membantu modal kerja sebesar Rp 

200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Induk Koperasi Syariah 

(INKOPSYAH) Jakarta dengan membantu modal sebesar Rp 

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta pada tahun 2005 

tersebut BMT Fajar Metro mendapat penghargaan dari Gubernur 

Lampung sebagai Koperasi Berprestasi Tanggal 12 Juli 2005 pada 

Harkop ke-58 di Kabupaten Tulang Bawang. 

Pada Akhir Tahun 2005 bulan Desember 2005 Pemerintah 

mendukung keberadaan BMT Fajar Metro dan setelah mendapat 

Rekomendasi dari Walikota Metro, Kepala Dinas Perindagkop Kota 

Metro maka oleh Dinas Koperindag Provinsi Lampung diajukan untuk 

mendapat bantuan dalam bentuk Program PKPS-BBM Tahun 2005 

kemudian telah digulirkan pada Tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp 

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang disalurkan pada usaha 

produktif anggota/calon anggota BMT Fajar Metro. 

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 BMT Fajar 

mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan 

Rumah Sederhana) Yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahaan 

Rakyat. 

Pada tahun 2009 KPRS yang telah di realisasikan sebanyak kurang 

lebih 100 unit rumah baru maupun rehap rumah. 

Pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari 

BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota 

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan akad 

Mudhorobah. sedangkan aset BMT Fajar terus meningkat sampe akhir 

tahun 2015 yaitu sebesar 54.031.200.201,- (Lima Puluh Empat Milyar, 

Tiga Puluh Satu Juta, Dua Ratus Ribu, Dua Puluh Satu Rupiyah) 
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 Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 

RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tanggal 23 September 2015, tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Koperasi dari KJKS berubah 

menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) 

maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 

904/III.11/Klb.1/IX/2015 Tanggal 23 September 2015.  

 

       b.  Struktur Kepengurusan BMT Fajar Kota Metro periode 2005-2020 

1. Badan Pengawas  

-H. Samijo Jarot, M.BA.  : Bidang Keuangan 

-H. Mahfudz, S.Ag., M.H  : Bidang Syariah 

   -H. Budi Pranoto, M.Pd.I  : Bidang Memenjemen 

2. Susunan Pengurus 

- Ketua     : Samsul Hadi 

-Sekretaris    : M. Hasan Basri 

-Bendahara    : Imam Nawawi 

3. Struktur Organisasi Kantor Pusat 

- Kadiv. Marketing & P. Jaringan : Supangat Wibowo 

- Kadiv. Adm. Umum & IT  : Helmy Firdaus 

- Kadiv. SDI & Keanggotaan  : Siti Zulaikha 

- Kadiv. Keuangan, SPI & pajak :Ahmad Sodik 

- Staf     : Ayi Safrudin 

 4.   Kepala Cabang Metro  : Istamar K. 

 Kepala Bagian Operasional  : Dwi Rahayu 

 Kasir     : Tri Septiana 

 Adm.Pembiayaan & Legal   : Murdiana Wati 

 Accounting    : Parida Kusumadewi 

 Kepala Bagian Marketing  :Ali Masykur 

 Account Officer   : Andi Haryanto 



 

97 

 

       : Taklis M. Rifa’i 

       : Haris Wijaya 

       : Komarudin 

       : Ahmad Setiono 

 Fanding Officer   : Andri Yulianto 

       : Yuli Agus Tri Wibowo 

 O B     : Oby Anugerah 

 

5.  Kepala Cabang Cileungsi  : Imam Nawawi 

 Kasir & Operasional   : Fakhru Bahari Wachman 

       : Nuri Mardiawan 

 Account Officer   : Nikmatullah 

       : Rian Aditya 

       : Supendi 

 Fundding Officer   : Tutut Ginanjar 

 O B     : Rega Rizkiyanda 

 

6.  Kepala Cabang Pringsewui  : Pulung Wicaksonoi 

 Kasir & Operasional   : Hardi Jumadi 

       : Widarko 

 Account Officer   : Muhammad Rifa’i 

       : Karmawan Ario Diputro 

       : Retno Setiawan 

 Fundding Officer   : M. Kabul Muliarto 

 O B     : Bellandra  

  

7.  Kepala Cabang B.Lampung  : Joko Suratno 

 Kasir & Operasional   : Deni Irawan 

       : Septian Dwi Cahyo 

 Account Officer   : Agus Susanto 

       : Jefri Sidiq 
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       : Trisna Saleh 

  O B     : Mustopa 

 

8.  Kepala Cabang Semuli Jaya : Sefta Ariyadi 

 Kasir & Operasional   : Muhtarom 

       : Ilham Jatioko 

 Account Officer   : Dwi Suryanto 

       : Dani Anggoro 

       : Andi Cahyono 

  O B     : Mukhsini 

 

9.  Kepala Cabang Daya Murni : Andika KS. 

 Kasir & Operasional   : Ahmad Sumanto 

       : Joko Stiawan 

       : Sigit Fernando 

       : Bagas Sandy Eka Saputra 

        

10. Kepala Cabang Sidomulyo  : AM. Ichwanul Muslimin  

 Kasir & Operasional   : Arif Kurniawan  

  Account Officer   : Zikki Redha Karunia 

       : Fajar Nur Rohni 

            

11. Jumlah Karyawan    : 60 Orang 

12. Jumlah Anggota    : 2.247 Orang 

13.  Bidang-Bidang   : Administrasi 

      : Manajemen 

      : Syari’ah 

      : Keuangan   
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            c.  Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro 

 Visi :  

Terwujudnya LKM yang konsisten dan terdepan dalam penerapan 

syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat 

 Misi  :  

1. Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro, kecil dan 

usaha menengah 

2. Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat 

3. Menegakkan sistem mu’amalah Iqtishodiyah (Ekonomi Islam) 

berdasarkan prinsip-prinsip Syari’at Islam 

 Tujuan :  

1. Tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang 

berkelanjutan  untuk mendorong perluasan pelayanan  

2. Peningkatan Produktivitas usaha anggota yang Maksimal 

3. Peningkatan daya saing BMT    

4. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan 

 

            d.  Jenis Usaha BMT Fajar Kota Metro  

 Produk Tamwil : 

1. Simpanan 

 Simpanan Wadiah  

 Simpanan Haji & Umroh 

 Simpanan Mudharobah Berjangka 

 Simpanan Fajar Gold 

 Simpanan Karyawan/Pensiun   

 Qurban 

 2. Pembiayaan 

- Mudharobah   

- Istisna’ 

- Musyarakah 
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- Murabahah 

- Ijarah 

- Qardul Hasan 

   Program Baitul Maal : 

1. Ziswaf 

Disalurkan kepada yang berhak diantaranya : 

- Fakir Miskin 

- Anak-Anak Yatim 

- Para Janda-Janda 

- Manua yang sakit-sakitan 

 

2. Pembiayaan Pemberdayaan Umat 

-  Kegiatan Sosial 

-  Menghabiskan dana non syari’ah untuk fasilitas umum 

  Produk Layananan dan Mekanisme Pelayanan BMT Fajar Kota 

Metro. 

       Secara umum BMT sebagai Lembaga Keuangan Syari’ah yang 

melakukan kegiatan simpan-pinjam, memiliki produk/jasa yang 

terdiri dari dua jenis yaitu simpanan dana/tabungan dan penyaluran 

dana/pembiayaan. Adapun Produk layanan simpanan BMT Fajar 

Kota Metro adalah sebagi berikut : 

a)  Simpanan Mudharabah Biasa 

Merupakan simpanan nasabah/penabung yang dijamin 

keutuhan nilainya dan dapat diambil pada saat uang diperlukan. 

Pihak BMT memberikan bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata 

tiap bulan. 

                         b)  Simpanan Tarbiyah Biasa ( Pendidikan ) 

Merupakan simpanan nasabah/penabung bagi pelajar/calon 

pelajar dan   mahasiswa yang dapat diambil pada waktu 
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tertentu untuk kebutuhan biaya pendidikan dan dijamin 

keutuhan nilainya. Pihak BMT memberikan bagi hasil yang 

dihitung berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. 

                         c)  Simpanan Idul Fitri ( Hari Raya ) 

Merupakan simpanan nasabah/penabung yang dijamin 

keutuhan nilainya dan tabungan dapat diambil menjelang hari 

raya untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Pihak BMT 

memberikan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-

rata tiap bulan. 

                        d)  Simpanan Qurban dan Aqiqah 

Merupakan simpanan nasabah/penabung yang dipersiapkan 

untuk melaksanakan qurban pada hari raya idul adha atau pada 

penyembelihan aqiqah dan dapat diambil pada saat 

melaksanakan qurban pada hari raya Idul Adha atau pada saat 

akan dilaksanakan penyembelihan aqiqah. Pihak BMT 

memberikan bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-

rata tiap bulan. 

                         e)  Simpanan Haji dan Umroh 

Merupakan jenis tabungan bagi yang ingin melaksanakan 

haji dan umroh,  dapat diambil pada saat nasabah akan setoran 

atau melunasi ongkos haji dan umroh. Pihak BMT memberikan 

bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. 

                         f)  Simpanan Walimatul Ursy 

Merupakan jenis tabungan yang disiapkan khusus untuk 

rencana pernikahan, tabungan ini dapat diambil pada saat 

melaksanakan pernikahan. Pihak BMT memberikan bagi hasil 

yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata tiap bulannya.                     

                         g)  Simpanan Berjangka Mudharabah 

 Merupakan simpanan dari anggota untuk suatu jangka 

waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh diambil 
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sebelum jatuh tempo, dengan persyaratan: Jumlah  minimal Rp. 

1.000.000., 

Bagi hasil simpanan dapat diambil setiap bulannya sesuai 

jatuh tempo bagi hasilnya, dengan nisbah yang telah di aqadkan 

sebelumnya; 

No Jangka Waktu Nasabah BMT 

1 

2 

3 

3 bulan 

6 bulan 

12 bulan 

50 

55 

60 

50 

45 

40 

  

 Produk penyaluran dana BMT Fajar antara lain : 

a)   Pembiayaan Mudharabah 

       Merupakan jenis pembiayaan kerja sama antara BMT 

sebagai shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib. 

Dimana BMT memberikan modal kepada nasabah untuk 

dikelola sesuai dengan keahliannya dilakukan dengan system 

bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. 

                        b)  Pembiayaan Musyarakah 

       Merupakan  pembiayaan kerja sama antara BMT sebagai 

shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib. Dimana bagi 

hasil dihitung berdasarkan porsi modal penyertaan dari masing-

masing pihak yaitu BMT dan anggota. 

c)   Murabahah 

       Merupakan jenis akad jual beli dimana harga dan 

keuntungan disepakati antara BMT sebagai penjual dengan 

nasabah sebagai pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan 

dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan 

pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau 

sekaligus. 
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B. Analisa Implementasi BMT Fajar Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Syari’ah Umat 

      Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus BMT Fajar (Samsul 

Hadi) pada tanggal 3 Maret 2016 M. Bahwa  Pemberdayaan ekonomi ummat 

yang dilakukan oleh BMT Fajar Kota Metro sampai saat ini selain berupa 

pembiayaan modal usaha kepada para anggota/nasabah dan pelayanan 

tabungan yang dilakukan dengan sistem penyertaan, BMT Fajar juga 

melakukan usaha-usaha pengumpulan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dari 

para dermawan, juga melakukan pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah 

(ZIS) tersebut untuk membantu para mustahiq juga pengembangan ZIS 

berbentuk membelanjakan sebagian dari harta ZIS berupa santunan fakir 

miskin dan anak yatim, juga kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial.  

      Untuk mengetahui jawaban mengenai keberadaan BMT Fajar Kota Metro, 

berdasarkan wawancara dan questioner, maka penulis memperoleh informasi 

dari responden yang merupakan pengurus dan pengelola, bahwa BMT Fajar 

Kota Metro telah berdiri sejak tanggal 16 Mei 1997 yang didirikan oleh 31 

orang. Jumlah pengurus BMT Fajar diatas sepuluh orang. Ketika Peneliti 

bertanya tentang jenis koperasi yang dikelola BMT Fajar rensponden 

menjawab bahwa BMT Fajar pendampingan modal Usaha. Adapun usaha 

yang dikembangkan oleh BMT Fajar adalah berupa penggalangan (fundding) 

dan pembiayaan (landding). Dan untuk mengetahui tingkat sumberdaya 

pengelola BMT Fajar Kota Metro, peneliti memperoleh data dari responden 

bahwa 40 persen pengelolanya adalah lulusan SLTA, 60 persen adalah 

lulusan diploma atau Sarjana dan belum ada pengelola  lulusan strata dua (S 

2). (lihat lampiran Tabel 3). 

         Untuk mengetahui kondisi BMT Fajar Kota Metro ini masih aktif atau 

tidak, penulis menanyakan kepada responden apakah Rapat Anggota Tahunan 

masih dijalankan atau tidak. Ternyata jawaban responden 88 persen 

mengatakan bahwa Rapat Anggota Tahunan masih di jalankan. (lihat 

lampiran Tabel: 4). Disamping pendidikan formal peneliti juga menggali 

tingkat kecakapan yang lain yaitu pendidikan non formal berupa penambahan 
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ketrampilan dan pendidikan latihan (diklat) tentang BMT. Dari 20 responden 

yang peneliti tanyakan 40 persen yang menjawab bahwa telah mengikuti 

diklat dua kali, 32 persen telah mengikuti diklat tiga kali dan 28 persen dari 

responden menjawab telah mengikuti diklat diatas tiga kali. (lihat lampiran 

Tabel ; 5)  

       Selain dari pada itu, untuk mengetahui sejauhmana tingkat Keberdayaan 

Ekonomi Umat yang di lakukan BMT Fajar Kota Metro peneliti menanyakan 

kepada responden  tentang penggunaan dana yang di peroleh dari BMT Fajar 

Kota Metro, 70 persen menjawab untuk pengembangan usaha 10 persen 

untuk kebutuhan rumah tangga dan 20 persen yang menjawab untuk 

kegunaan keperluan lain-lain, seperti sebagai biaya untuk pendidikan dan 

untuk biaya berobat. (lihat lamp.  Tabel ; 12)  Peneliti bertanya lebih jauh 

usaha apa yang di kelola oleh responden jawabannya adalah, 30 persen 

bergerak di bidang perdagangan dan 45 persen bergerak di bidang pertanian 

dan 25 persen menjawab lain-lain. (lihat lamp.  Tabel ; 13) 

       Untuk mengetahui kondisi usaha responden penulis bertanya apakah 

usaha mereka bertambah maju, 78 persen responden menjawab bahwa setelah 

mereka pembiayaan di BMT Fajar Kota Metro usaha mereka bertambah 

maju. (lihat lamp. Tabel; 14) Hal ini menurut mereka terutama para 

pedagang, dengan pembiayaan ke BMT Fajar, mereka menjadi rajin 

menabung karena sebelum ada BMT Fajar mereka tidak pernah menabung, 

penghasilan yang diperoleh sedikit-sedikit kadang habis untuk konsumsi saja. 

Sedangkan bagi para peminjam yang berprofesi sebagai petani, dengan 

adanya BMT Fajar mereka semakin berani untuk meningkatkan modal bertani 

dengan membeli benih-benih tanaman yang bermutu, serta pembelian pupuk-

pupuk yang cukup sesuai standar dalam bercocok tanam. 

Dalam segi pembinaan terhadap anggota atau nasabah, BMT Fajar Kota 

Metro tidak terlalu sering atau hanya kadang-kadang saja. Pembinaan yang 

dimaksud disini adalah berupa pendampingan usaha yang dilakukan oleh para 

anggota/nasabah dan pembinaan ruhiyah atau pembinaan keagamaan. Jika 

diprosentasekan hanya sekitar 40 persen saja pembinaan yang telah 
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dilakukan, itupun kepada anggota atau nasabah yang memang benar-benar 

serius menekuni usahanya saja atau kepada nasabah yang sudah akrab dengan 

pengelola BMT Fajar. 

Meskipun demikian, keberadaan BMT Fajar Kota Metro telah banyak 

memberikan kemudahan kepada para anggota khususnya dan kepada ummat 

Islam pada umumnya dalam hal membantu penyediaan modal sebagai 

penopang peningkatan perekonomian ummat. Meskipun jika dihitung-hitung 

menggunakan rumus matematika, peminjaman yang dilakukan ke BMT Fajar 

Kota Metro lebih besar marginnya jika dibandingkan dengan meminjam di 

Bank-bank konfensional. Hal utama yang memotivasi para anggota/nasabah 

lebih suka meminjam ke BMT Fajar dikarenakan BMT Fajar tidak 

menggunakan system bunga, atau juga disebut syistem riba. 

Hal lain yang menjadi kelebihan BMT Fajar adalah bagi anggota atau 

nasabah yang pembiaya’an ke BMT Fajar dalam mengangsur pembiayaan 

tersebut bisa di angsur sesuai kesepakatan, jika anggota/nasabah tidak sempat 

mengangsur langsung ke kantor BMT Fajar, maka karyawan atau pegawai 

BMT Fajar yang akan mengambil ke tempat anggota/nasabah tersebut. 

Meskipun kewajiban utama anggota/nasabah adalah mengangsur pembiayaan 

tersebut, anggota/nasabah juga bisa ikut menabung sesuai dengan jumlah 

yang dikehendaki. Ketika menabung pun, anggota/nasabah tidak harus datang 

sendiri ke BMT Fajar, karena setiap hari karyawan BMT Fajar selalu keliling 

mengunjungi para anggota/nasabah yang ingin mengangsur pembiayaan atau 

juga yang ingin menabung. 

 Dari data-data diatas dengan menggunakan standar analisa data yang telah 

dibahas pada Bab III tentang analisa Data, dimana data - data kuantitatif dari 

hasil kuesioner   dikualitatifkan dengan persentase yaitu 70-100 % bernilai 

Baik, 50 - 69 % bernilai Cukup, dan 35-49 % bernilai Kurang; maka dalam 

Memberdayakan Ekonomi Umat / Anggota yang dilaksanakan oleh BMT 

Fajar Kota Metro rerata mencapai 64 persen, dengan demikian bernilai 

Cukup; Tetapi dalam hal Penegakkan Konsep Ekonomi Syari’ah BMT Fajar 

80 persen yang bernilai Baik. 
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C. Analisa implementasi BMT Fajar Kota Metro dalam mengembangkan 

masyarakat Islam melalui kegiatan Ekonomi syariah 

     Untuk mengetahui Implementasi BMT Fajar Kota Metro dalam 

mengembangkan masyarakat Islam penulis memperoleh informasi dari 

responden bahwa BMT Fajar Kota Metro telah memberikan jenis Usaha yang 

dikelola oleh BMT Fajar Kota Metro rensponden menjawab bahwa BMT 

Fajar Kota Metro   usahanya dua  jenis  Produk  yaitu  penghimpunan  dana  

(  Simpanan  dan  deposito )  dan    berbagai   jenis    produk       pembiayaan  

( Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai Bitsaman Ajil/BBA dan Al 

Qordul Hasan ) dan juga mengelola dana ZIS.  

        Kemudian dalam hal Pelaksanaan program kerja, sebagai salah satu 

standar keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu peneliti juga menggali 

informasi kepada responden tentang realisasi program kerja yang telah 

dilaksankan oleh BMT Fajar Kota Metro. Jawaban yang diperoleh dari 

responden adalah 60 persen dari responden menjawab bahwa mereka telah 

melaksanakan program kerjanya. (lihat lampiran Tabel ; 6). Lebih jauh 

peneliti juga menanyakan apakah ada evaluasi terhadap pelaksanaan program 

kerja tersebut. Jawaban responden 87 persen ada evaluasi. (lihat lamp.  Tabel 

; 7) kemudian tidak lupa peneliti juga menanyakan kepada responden apakah 

di BMT Fajar Kota Metro pernah mengadakan kajian khusus tentang 

ekonomi syari’ah, maka 93 persen responden menjawab. (lihat lamp.  Tabel ; 

8) lalu apakah responden sudah faham tentang ekonomi syari’ah, maka 56 

persen responden menjawab sudah faham. (lihat lamp.  Tabel ; 9) dan terakhir 

peneliti menanyakan apakah BMT Fajar pernah membantu masyaarakat yang 

sifatnya qordul hasan atau hibah, maka jawaban responeden 74 persen 

menjawab pernah. (lihat lamp.  Tabel ; 10) 

           Untuk mengetahui kondisi usaha responden penulis bertanya apakah usaha 

mereka bertambah maju, 78 persen responden menjawab bahwa setelah 

mereka pembiayaan di BMT Fajar usaha mereka bertambah maju. ( lihat 

lampiran Tabel : 14 ). Untuk melihat pertumbuhan usaha responden penulis 

menanyakan pertambahan jumlah penghasilan mereka perbulan, jawabannya 
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adalah 75 persen responden menjawab bahwa pertambahan penghasilan 

mereka antara 100 000 sampai 500.000, 15 persen menjawab pertambahan 

penghasilan mereka antara 600.000 sampai 1.000.000. dan 10 persen 

responden yang pertambahan penghasilannya di atas 1.000.000. ( lihat 

lampiran Tabel : 15 ) 

            Dari informasi yang di peroleh penulis melalui jawaban responden bahwa 

72 persen responden menjawab mereka dapat memberdayakan 1 – 3 orang 

warga disekitar tempat usahanya Jadi semakin besar usaha yang dikelola oleh 

anggota BMT Fajar maka semakin banyak warga masyarakat (umat) yang 

dapat diberdayakan. Dan para pekerja tersbut juga dapat menghidupi antara 2- 

6 orang anak dan istrinya, baik kehidupan sandang, pangan, papan dan 

kesehatan. ( lihat lampiran Tabel : 16 ). 

           Apakah BMT Fajar membantu membina usaha yang dikelola anggotanya 

jawaban dari responden yang diperoleh penulis adalah 41 persen mengatakan 

BMT Fajar membantu membina usaha mereka, 59 persen menjawab belum 

membantu membina usahanya, dan nol persen responden yang menjawab 

tidak ada sama sekali bentuan dalam pembinaan usaha. ( lihat lamp. Tabel:17) 

           Dari informasi tersebut menyatakan bahwa BMT Fajar telah membantu 

dalam membina usaha tetapi belum maksimal. Lebih jauh penulis 

menanyakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BMT Fajar adalah 

melalui penyuluhan 50 persen, melalui pelatihan 42 persen dan lain-lain 8 

persen. ( lihat lampiran Tabel : 18 ) 

           Dan apakah BMT Fajar membantu anggotanya dalam memasarkan 

produk-produknya, 51 persen responden menjawab bahwa mereka di Bantu 

dalam memasarkan produk. ( lihat lampiran Tabel :19 ) 

        Untuk melihat peningkatan tarap hidup mereka selain melalui 

pertambahan penghasilan penulis juga memperoleh data tentang penyisihan 

penghasilan anggota, 64 persen dari anggota mengatakan bahwa mereka 

dapat menyisihkan penghasilannya setelah menjadi anggota BMT, 20 persen 

responden  menjawab belum dapat menyisihkan penghasilan dan 16 persen 
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responden menjawab tidak dapat menyisihkan penghasilan. ( lihat lampiran 

Tabel : 20 ). 

           Penulis juga menanyakan alasan  anggota Pembiayaan di BMT Fajar, 80 

persen responden menjawab karena ketenangan batin dan jauh dari Riba, 15 

persen menjawab karena mudah mendapat pembiayaannya dan 5 persen 

responden menjawab karena lain-lain. ( lihat lampiran Tabel : 21 ). Penulis 

juga menanyakan  sistem pembiayaan di BMT Fajar dengan menggunakan 

tata cara apa, seluruh responden menjawab dengan menggunakan bagi hasil 

dan tidak ada responden yang menjawab dengan menggunakan sistem bunga. 

( lihat lampiran Tabel : 22  ).  

Dalam bertransaksi anggota di BMT Fajar apakah mempergunaka akad, 

seratus persen responden menjawab ya ada akad, nol persen menjawab belum 

ada akad. ( lihat lampiran Tabel : 23 ). Untuk mengetahui apakah BMT Fajar 

pernah mengadakan penyuluhan atau pembinaan pada anggota berkenaan 

dengan ekonomi syari’ah, maka 79 persen responden menjawab ya sering, 

adapun yang menjawab kadang-kadang 19 persen dan yang menjawab tidak 

pernah 2 persen. ( lihat lampiran Tabel : 24  ). 

 Kemudian penulis terakhir menanyakan apakah apakah BMT Fajar sering 

memberikan bantuan dana Hibah atau ZIS kepada masyarakat yang 

membutuhkan (mustahik) maka mayoritas responden menjawab sering yaitu 

sebanyak 85 persen adapun yang menjawab kadang-kadang 15 persen, dan 

yang menjawab tidak pernah nol persen. ( lihat lampiran Tabel : 25  ). Hal ini 

karena BMT fajar memiliki prinsip bahwa dana hibah dan ZIS harus habis 

setiap tahunnya (Tutup Buku) dan harus disalurkan kepada yang berhak 

sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 

      Dari data-data diatas dengan menggunakan standar analisa data yang telah 

dibahas pada Bab III tentang analisa Data, dimana data - data kuantitatif dari 

hasil kuesioner   dikualitatifkan dengan persentase yaitu 70-100 % bernilai 

Baik, 50 - 69 % bernilai Cukup, dan 35-49 % bernilai Kurang; maka dalam 

Memberdayakan Ekonomi Umat / Anggota yang dilaksanakan oleh BMT 

Fajar Kota Metro  rerata mencapai 73 persen, dengan demikian bernilai Baik; 
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adapun dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam melalui kegiatan 

Ekonomi Syari’ah BMT Fajar Kota Metro mencapai 64 persen yang bernilai 

Cukup. 

Kemudian penulis juga menanyakan berkenaan dengan realisasi program 

BAITUL MAAL KSPPS BMT FAJAR apakah berjalan dengan baik ? maka 

berdasarkan hasil wawancara dan buku laporan tahun buku 2015, BMT Fajar 

dapat menjalankan program Baitul Maal-nya sesuai dengan amanat rapat 

anggota Tahun Buku 2014. Sebagai pengemban amanah anggota (stake 

holder), pengurus KSPPS BMT Fajar pada tahun buku 2015 mengangkat Sdr. 

Yus Piterjan sebagai karyawan yang khusus menangani Devisi Baitul Maal. 

Diantara program kerja yang dapat dilaksanakan yaitu :  

1. Pengajian MKU (Majelis Keluarga Utama) yang dilaksanakan sekali 

dalam seminggu, khususnya bagi penerima dana Qordul Hasan 

(masyarakat miskin dan dhuafa yang produktif) 

2. Penggalangan Jum’at sedekah,yang dilaksanakan setiap hari jum’at 

3. Pembiayaan Beasiswa pendidikan pada Santri Tahfidzul Qur’an, dimulai 

pada bulan September 2015 sampai dengan santri lulus 

4. 10 Juni 2015, pemberian beasiswa miskin berprestasi di Semulih Jaya 

5. 22 Juni 2015, Turut serta dalam bazar Ummahat Sembako Dhuafa di 

Metro 

6. 30 Juni 2015, Buka puasa bersama dan santunan Anak Yatim di 

Dayamurni 

7. 16 September 2015 Santunan Anak Yatim di Dayamurni 

8. 16 Oktober 2015 Pemberian perlengkapan TPA di Semuli Jaya 

9. 19 November 2015, Pemberian Qordul Hasan kepada 41 orang Masyarakat 

miskin dan Dhuafa yang produktif 

10. 27 November 2015, Bantuan perlengkapan sekolah anak yatim dan 

    dhuafa. 

 Dalam Laporan pengurus juga disampaikan bahwa KSPPS BMT  

memiliki 2 asas yang tak kalah pentingnya, yakni Asas Kekeluargaan dan 
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Asas Gotong Royong dengan artian yaitu Dari, Oleh dan Untuk Anggota 

serta meminta masukan saran pada semua untuk perbaikan kedepanya. 

           

D. Faktor Pendukung dan Penghambat  Secara Umum. 

      a. Faktor Pendukung; Secara umum untuk perkembangan Koperasi di 

Indonesia faktor-faktor pendukungnya adalah : 

            1) Undang – Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 menyatakan 

bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 

antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang 

diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun 

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. 

            2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian; di dalam Undang – Undang ini menegaskan 

bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan 

perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan 

wewenang dan tanggungjawab Pemerintah. 

            3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah 

Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. 

Berdasarkan Kepmen tersebut maka berlaku ketentuan umum 

sebagai berikut : 

                  a)  Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan 

                  b) Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah selanjutnya disebut KJKS 

adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang 

pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil  

( Syari’ah ).  
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            4) Fatwa Majlis Ulama Indonesia yang mengharamkan Riba sehingga 

memungkinkan Lembaga Keuangan Syari’ah berkembang dengan 

baik, mengingat juga penduduk Indonesia mayoritas muslim.  

 

      b. Faktor Penghambat; Secara umum untuk perkembangan Koperasi di 

Indonesia faktor-faktor penghambatnya adalah : 

            1) Pengawasan, Regulasi dan Pembinaan oleh yang berwenang belum 

optimal. 

            2)  Permodalan, Pendanaan, Kualitas SDM yang Terbatas, Keterbatasan 

Teknologi Informasi, Jaringan yang Terbatas dan juga Kelemahan 

Sistem dan Prosedur 

            3) Persaingan Usaha; Secara umum Koperasi lemah ketika harus 

bersaing dengan lembaga-lembaga lain dalam hal usaha maupun 

bisnis 

            4) Relatif rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan 

ekonomi syari’ah dan Infrastruktur pendukung belum optimal 

 

E.  Faktor Pendukung dan Penghambat  Secara Khusus BMT Fajar. 

Sesuai hasil wawancara dengan  ketua pengurus BMT. Fajar,
98

 berkaitan 

dengan faktor pendukung dan penghambat yang ada di BMT Fajar Metro 

maka dapat diperoleh informasi bahawa ; 

 1)  Faktor Pendukungnya adalah : 

 a) Keberadaannya ada dalam masyarakat Kota Metro yang notabene 

mayoritas penduduknya muslim. 

 b) Kantor untuk operasional representatif, dekat dengan pasar induk Kota     

Metro, Masjid Agung dan komplek pendidikan Muhammadiyah Metro. 

 c) Banyaknya Jaringan yang sudah terjalin kerjasama antar BMT 

misalnya,  baik lokal, Nasional bahkan Internasional, juga dengan 

mitra-mitra baik instansi-instansi maupun perorangan.   

                                                 
98

  Syamsul Hadi, wawancara 20 Maret 2016 



 

112 

 

 d) Bagi sebagian besar anggota khusus BMT Fajar sudah mulai sadar akan 

pemahaman mengenai ekonomi syari’ah dan bahayanya riba, walaupun 

belum secara keseluruan. 

  

2) Faktor Penghambatnya adalah : 

a) Secara umum Umat Islam di Kota Metro masih banyak yang belum 

sadar dan juga belum faham mengenai berekonomi yang syar’i. 

b) Banyaknya kompetitor yang tidak memggunakan sistem syari’ah 

sehingga bersaing harga dan berani memberikan marjin bunga yang 

sangat rendah. 

c) Kondisi ekonomi global yang tidak menentu sehingga inflansi nilai 

mata uang rupiyah selalu menurun. 

d) Adanya oknum-oknum yang kurang amanah dan tidak bertanggung 

jawab sehingga dapat merugikan lembaga atau anggota BMT tersebut.  

 




