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ABSTRAK 

UMKM merupakan sektor yang paling banyak terdapat pada masyarakat luas, 

tetapi masih banyaknya pelaku usaha mikro kekurangan permodalan dalam 

menjalankan usahanya sehingga kurang mampu meningkatkan volume penjualan dari 

usaha yang dimiliki yang berakibat pada omzet penjualan dan pendapatan yang 

diperoleh. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik 

pembiayaan murabahah di BTM BiMU Bandar Lampung dan bagaimana peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan Usaha Mikro Kecil 

Menengah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik pembiayaan 

murabahah dan peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan 

Usaha Mikro Kecil Menengah. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 400 orang anggota pembiayaan murabahah. Dalam 

penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 40 orang anggota pembiayaan murabahah yang memiliki usaha. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, 

kuesioner dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan murabahah 

di BTM BiMU menggunakan akad jual beli, harga yang telah disepakati antara pihak 

BTM BiMU dengan anggota tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, 

keuntungan berbentuk margin penjualan yang disepakati kedua belah pihak, 

pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai oleh anggota, BTM BiMU 

mengenakan jaminan pada anggota. Mekanisme pembiayaan murabahah yang 

diterapkan di BTM BiMU memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam 

memperoleh tambahan modal usaha. BTM BiMU telah memberikan pembiayaan 

murabahah sesuai dengan target dan sasaran yang diinginkan. Seiring dengan 

bertambahnya kekuatan modal, maka akan diikuti dengan volume penjualan yang 

tinggi, sehingga peranan pembiayaan murabahah memberikan dampak yang baik 

terhadap peningkatan omzet penjualan UMKM  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

MOTTO 

 

QS. Al-Maidah : 2 

....                              

       

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari 

kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. Oleh karena itu 

diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan 

memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Penelitian yang 

akan dilakukan ini berjudul : “Peranan pembiayaan murabahah dalam 

peningkatan omzet penjualan UMKM (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”. 

Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut : 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang 

dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu 

peristiwa.
1
 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja 

sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota koperasi lain, 

dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi 

pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad.
2
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1051. 
2
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor  

35.2/Per/M.KUKM/X/2007. Jakarta, 2011. h. 4. 



 

 
 

Murabahah adalah jual beli barang atau jasa dengan harga pokok 

ditambah keuntungan yang disepakat kedua belah pihak.
3
 

Omzet Penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari 

hasil penjulan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu.
4
 

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil dan menengah.UMKM 

diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro 

kecil dan menengah.
5
 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang.  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan dan/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 dimaksud dalam 

undang-undang ini. 

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 dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

                                                             
3
 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah  Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), h. 145. 
4
 I Komang Gede Aditya Wiraguna, “Penerapan Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan 

Omzet Penjualan di PT. Kelapa Gading Denpasar”. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.13 No. 3, ( Juni 

2016), h. 138. 
5
 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) pasal 1 



 

 
 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini. 

Berdasarkan penegasan dari istilah dalam judul diatas dapat dipahami 

bahwa maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah untuk menganalisis 

bagaimana karakteristik pembiayaan murabahah di BTM BiMU dan peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan UMKM yang ada di 

pasar Way Halim Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif  

a. Pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal 

dan masih rendahnya akses modal untuk menjalankan dan 

mengembangkan usahanya. BTM BiMU merupakan lembaga keuangan 

mikro non bank yang bersifat informal yang salah satu kegiatannya yaitu 

mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan pengusaha mikro. 

b. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati dan 

pelakunya para UMKM. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang keilmuan 

yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.  

b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis 

dalam menyelesaikan penelitian ini. 



 

 
 

C. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian membutuhkan peran serta lembaga 

keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan lembaga 

tersebut. Lembaga keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana 

bagi pihak defisit untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha.  

Dalam UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah 

badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum 

Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk 

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang 

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6
 

Di Indonesia, defenisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro kecil menengah 

adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.
7
  

Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya 

dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap hampir semua sektor ekonomi 

di Indonesia, banyak perusahaan dari berbagai skala usaha mengalami 

kebangkrutan, salah satu sektor usaha yang masih bertahan ditanah air adalah 

usaha mikro kecil dan menengah.
8
 Alasan UMKM dapat bertahan karena 

mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar, 

                                                             
6
 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1. 

7
 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting, (Jakarta: 

LP3ES, 2012), h. 43. 
8
 Ibid, h. 43. 



 

 
 

sebagian besar UMKM di Indonesia menggunakan modal sendiri untuk membuka 

usahanya dan berorientasi ekspor. 

Pertumbuhan ekonomi terhadap kontribusi UMKM di Indonesia dapat 

dilihat dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia 

Tahun 2014-2017 

 

Tahun UMKM / % Usaha Besar / % 

2014 56,22 43,78 

2015 58,05 41,95 

2016 59,08 40,92 

2017 60,34 39,66 

Sumber: depkop. go.id, tahun 2014-2017 

 

Dari tabel 1.1 Sejak tahun 2014 sampai 2017, kontribusi UMKM terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2017 sebesar 60,34% lebih 

besar dari kontribusi usaha besar yaitu sebesar 39,66%. Dilihat dari kontribusi 

sektor UMKM yang besar terhadap perekonomian Indonesia, maka pemerintah 

berkomitmen untuk mengembangkan sektor UMKM untuk meningkatkan 

perekonomian Indonesia.  

Tidak hanya LKS yang berupa Perbankan Syariah, keberadaan koperasi-

koperasi syariah juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan terhadap 

UMKM. Di antaranya adalah KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah atau yang 

sering disebut dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BTM BiMU. 

Pada mulanya Lembaga ini mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi (ME) 

Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 



 

 
 

Dengan dana itulah, LKS menjalankan fungsinya sebagai lembaga Keuangan 

yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan khususnya pembiayaan.
9
 

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) adalah lembaga keuangan mikro 

yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatannya melakukan 

penyaluran dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan 

pembiayaan. Produk pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang karena 

sangat bermanfaat untuk masyarakat. Namun pada praktiknya, sebagian besar 

BTM BiMU masih memperioritaskan penerapan produk yang dianggap aman dan 

disisi lain tidak terlepas dari adanya praktik bisnis yang memperhitungkan untung 

dan rugi. Di bawah ini tabel tentang pembiayaan murabahah yang disalurkan 

BTM BiMU  sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Jumlah Data Anggota Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU Bandar 

Lampung Periode Tahun 2015 s/d 2017 

 

Tahun 

(oktober-desember) 

Data Pembiayaan Murabahah Total anggota 

(oktober-desember) 

2015 Rp 2.386.500.000 113 

2016 Rp 2.572.500.000 134 

2017 Rp 4.451.500.000 153 

Jumlah Rp 9.4105.500.000 400 

        Sumber : BTM BiMU Bandar Lampung, tahun 2015-2017 

 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan data pembiayaan murabahah tahun 2015-

2017 (oktober-desember) yang diberikan BTM BiMU. Pembiayaan murabahah 

mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 (oktober-desember). BTM BiMU 

                                                             
9
 Dokumentasi, KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU (Sukarame, Bandar Lampung, 

15 November 2017) 



 

 
 

merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal yang salah 

satu kegiatannya yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha mikro melalui pemberian pembiayaan 

murabahah.  

Pelaku usaha mikro yang berada disekitaran BTM BiMU Bandar 

Lampung dalam menjalankan usahanya kekurangan modal, sehingga pelaku 

usaha mikro kurang mampu untuk meningkatkan volume penjualan dari usaha 

yang dimiliki yang berakibat pada omzet penjualan dan pendapatan yang 

diperoleh.  

Purdi E. Chandra mengatakan bahwa, “Perkembangan usaha merupakan 

suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan”. Perkembangan UMKM 

dapat diukur dari modal usaha, jumlah omset penjualan, dan jumlah tenaga kerja. 

Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan 

banyak dan usaha yang dijalaninya lancar dan omset penjualan  naik, ketika 

omset penjualan naik mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga 

bertambah. Ketika jumlah pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah 

jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan.
10

 

Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha 

golongan ekonomi lemah dan permasalahan tentang keterbatasan modal. BTM 

BiMU membantu memberikan tambahan modal melalui pembiayaan murabahah 

untuk mengembangkan usaha anggota, maka atas dasar pemaparan tersebut 
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penulis menetapkan judul : “Peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan 

omset penjualan UMKM (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana karakteristik pembiayaan murabahah di BTM BiMU Bandar 

Lampung ? 

2. Bagaimana peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet 

penjualan UMKM ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui karakteristik pembiayaan murabahah dan peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan UMKM anggota 

Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat akademis, memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih 

kompleks dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang berkaitan 

dengan lembaga keuangan mikro syariah dapat menambah pengetahuan 

dan cakrawala terutama tentang karakteristik pembiayaan murabahah dan 

peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan 

UMKM. 

b. Manfaat praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

dasar pertimbangan dalam memberikan pembiayaan murabahah untuk 



 

 
 

UMKM sehingga membantu perkembangan usaha anggota melalui 

peningkatan omzet penjualan. 

F. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian 

lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah.
11

 Penelitian 

lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau 

lapangan penelitian yang berkenaan dengan peranan pembiayaan 

murabahah dalam peningkatan omzet penjualan UMKM anggota Baitut 

Tamwil Muhammadiyah BiMU di pasar Way Halim Badar Lampung 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Metode deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang 

lengkap dan akurat dari suatu situasi.
12

 Metode deskriptif yang peneliti 

maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam 

membahas dan meneliti bagaimana peranan pembiayaan murabahah 
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dalam peningkatan omzet penjualan UMKM anggota Baitut Tamwil 

Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
13

 Populasi 

yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah jumlah anggota 

yang mengambil pembiayaan murabahah tahun 2016-2017 (oktober-

desember) jangka kurun waktu 3 bulan di BTM BiMU Bandar Lampung. 

Dalam memilih responden pembiayaan murabahah haruslah mengambil 

pembiayaan untuk keperluan usaha mereka. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Penarikan sampel 

ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan dengan 

perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi, sesuai 

dengan tujuan atau masalah diteliti.
14

 Pertimbangan bersumber dalam 

penelitian ini dipilih dengan berbagai kreteria tertentu. Kreteria tersebut 

adalah: (1) Responden sudah cukup lama dan intensif menyatu dengan 
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medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian: (2) Responden masih 

aktif terlibat di lingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian: (3) 

Responden tidak mengemas informasi tetapi memberikan informasi yang 

sebenarnya.
15

 Sampel yang diambil pada anggota pembiayaan murabahah 

keperluan usaha dalam kurun waktu tiga bulan penelitian sebanyak 40 

responden. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

salah satu teknik non probability sampling yaitu purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan atau tujuan tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus 

yang dimiliki oleh sampel itu.
16

 Ciri-ciri khusus yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah bahwa yang berhak menjadi sampel adalah anggota 

pembiayaan murabahah yang memiliki usaha.  

3. Data dan Sumber Data  

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan 

data langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu Baitut Tamwil Muhammadiyah 

BiMU melalui interview dengan pimpinan, karyawan dan anggota 

pembiayaan murabahah serta hasil jawaban angket/kuesioner dari 

responden mengenai peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan 

omzet penjualan UMKM anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU 
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Bandar Lampung. Dimana sumber responden yang dimaksud adalah 

anggota pelaku UMKM. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan data  

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut.
17

 Teknik observasi dengan cara peneliti melibatkan 

diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan observasi secara langsung tentang peranan pembiayaan 

murabahah dalam peningkatan omzet penjulan UMKM. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif.
18

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara langsung baik secara struktur maupun tidak terstruktur dengan 

pimpinan, karyawan dan anggota pembiayaan murabahah di Baitut 

Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung tentang Peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omset penjualan UMKM. 
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c. Angket (Kuesioner) 

Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada para 

responden. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden.
19

  

d. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi.
20

 Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu 

teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang 

berkaitan dengan peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan 

omzet penjualan UMKM. 

5. Pengolahan data 

a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan 

masalah. 

b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakan pengecekan. 
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c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir 

presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan 

peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. 

6. Analisis Data 

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
21

 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.
22

 Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan 

setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis 

data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data 

dengan alur tahapan sebagai berikut : 
23

 

a. Reduksi Data  

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh 
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direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada 

hal-hal yang penting.
24

 

b. Penyajian Data  

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok 

permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan 

peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
25

 

c. Penyimpulan dan Verifikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari 

kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 

disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang 

diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap 

selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan 

pertama perlu diverifikasi.
26

 

d. Kesimpulan Akhir 

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara 

yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh 

setelah pengumpulan data selesai. 

G. Kerangka Teori 

Kerangka berpikir adalah konsep mengenai bagaimana satu teori 

berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan penting 
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terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus 

menguraikan konsep atau variabel penelitiaanya secara terperinci. 

1. Peranan Pembiayaan Murabahah 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek yang 

dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan 

suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu 

diharapkan akan tercipta suatu hasil yang diinginkan 
27

  

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau 

kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota 

koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan 

itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi 

sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan 

atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.
28

 

Menurut al-Sayid Sabiq buku Atang Abd. Hakim dalam murabahah 

ialah tambahan terhadap modal, bagi al-Sayid Sabiq murabahah ialah 

penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang 

diberikan oleh pembeli, artinya ada tambahan harga dari nilai harga beli.
29

 

Peranan pembiayaan murabahah bagi kegiatan usaha perdagangan dapat 

membantu anggota mengembangkan usaha. 
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2. Peningkatan Omzet Penjualan 

Menurut Chaniago dalam jurnal Nissa Nurfitria, Retno Hidayat 

berpendapat bahwa omzet adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang 

didapat dari hasil penjulan suatu  barang/jasa dalam kurun waktu tertentu.
30

 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller konsep penjualan 

adalah menjual apa yang mereka buat dan membuat apa yang diinginkan 

pasar.
31

 Omzet penjualan dikatakan meningkat atau berkembang apabila 

omzet penjualan yang dimiliki UMK sebelum pembiayaan lebih kecil dari 

omzet yang diperoleh setelah melakukan pembiayaan dari BTM. 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Tulus Tambunan UMKM adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di 

semua sektor ekonomi.
32

 Masalah umum yang dihadapi oleh para pelaku  

usaha mikro yang berada disekitaran BTM BiMU Bandar Lampung yaitu 

kurangnya modal dalam  menjalankan usahanya, sehingga para pelaku usaha 

mikro kurang mampu untuk meningkatkan volume penjualan dari usaha yang 

dimiliki yang berakibat pada omzet penjualan dan pendapatan yang 

diperoleh. Untuk mengatasi masalah tersebut maka BTM BiMU memberikan 
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pembiayaan murabahah untuk membantu meningkatkan omzet penjualan 

UMKM. 

Gambar 1.3 

Kerangka Berfikir 

 

  

   

 

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Eva Masithoh Zubaidah (2009) dengan judul skripsi “Peranan Baitul Mal 

Wat Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Di Desa 

Cuplik Sukoharjo” (Studi Kasus di BMT Cuplik Sukoharjo)”. Dengan hasil 

penelitian, bahwa masyarakat di sekitar BMT Cuplik Sukoharjo melakukan 

berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berkerja 

mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau melakukan kegiatan produktif. 

Sistem kerja yang dijalankan oleh BMT Cuplik Sukoharjo, antara  lain 

penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai dengan peranan dan tujuan 

didirikannya, yaitu mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro disekitarnya, 

yaitu dengan cara menghimpun dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) dari 

masayarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. BMT 

Peranan Pembiayaan 
Murabahah 

 

Peningkatan Omzet 

Penjualan UMKM  

1. Mekanisme Pembiayaan murabahah di BTM BiMU 

2. Sasaran produk pembiayaan murabahah Pada Anggota 

Usaha Kecil Menengah 

3. Dana Pembiayaan murabahah Yang Diterima Usaha 

Kecil Menengah 

4. Modal usaha  

5. Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah 

 

 

 



 

 
 

menyediakan modal kepada para peminjam dana yang dianggap produktif 

sehingga mampu meningkatkan produktivitas usahannya.
33

 

Gresi Ayu Marselina (2014) dengan judul skripsi “Peran Pembiayaan 

Mudharabah Pada Perkembangan Usaha Dan Pendapatan Anggota BMT (Studi 

Kasus Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Cabang Pembantu 

Dampit)” dengan hasil penelitian menyimpulkan Pertama, Proses pembiayaan 

mudaharab merupakan kerja sama bagi hasil yang di lakukan antara BMT dengan 

anggota dengan dua proses yaitu 1) Proses Pengajuan 2) Proses Realisasi dan 

controling Untuk proses bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yaitu bisa 50:50 

atau 40:60. Kedua, dengan pembiayaan mudahrabah sangat membantu sekali 

dalam perkembangan dan pendapatan anggota. Dengan adanya Pembiayaan 

dalam produk UGT MUB dengan sistem mudharabah yang diberikan pada 

masyarakat khusunya para pedagang dan petani yang menjadi anggota BMT dan 

kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Bahkan 

tidak perlu takut akan adanya rentenir. 
34

 

Andika Prasetiola (2015) dengan judul “Peran Pembiayaan Qardhul Hasan 

Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Muqtaridh (Studi Kasus Pada Baitul Mal 

Kabupaten Aceh Singkil)”. Dengan hasil penelitian bertujuan untuk melihat peran 

pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil terhadap 

pemberdayaan usaha mikro. qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana 
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dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak 

peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam 

jangka waktu yang telah disepakati. metode penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran pembiayaan qardhul hasan terhadap 

usaha mikro.untuk mengetahui sejauh mana peran pembiayaan qardhul hasan 

terhadap tingkat pendapatan usaha digunakan metode uji beda (paired t-test). 

objek dalam penelitian ini yaitu muqtaridh yang diberikan bantuan modal oleh 

baitul mal sebanyak 10 responden dengan melakukan wawancara. hasil analisis 

uji beda menunjukan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal 

terhadap peningkatan pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah pembiayaan.
35

  

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait pembiayaan 

murabahah belum ada penelitian yang meneliti mengenai peningkatan omzet 

penjualan UMKM, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain, 

adapun perbedaannya adalah: dalam penelitian ini, lebih memfokuskan kepada 

Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Omzet Penjualan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dilihat dari lima indikator yaitu : mekanisme 

pembiayaan murabahah di BTM BiMU, sasaran produk pembiayaan murabahah 

pada anggota usaha kecil menengah, dana pembiayaan murabahah yang diterima 

anggota usaha kecil menengah, modal usaha dan perkembangan omzet penjualan 

usaha kecil menengah. 

BAB II 
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LANDASAN TEORI 

A. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan  

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai 

dan prinsip Koperasi.
36

 

Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan Baitul Maal Wa 

At-Tamwil atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak 

yang berasal dari konversi baitul maal wa at-tamwil. Namun, ada perbedaan 

antara KJKS/UJKS dengan BMT, yaitu koperasi syariah hanya menjalankan 

sistem koperasi simpan pinjam syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 

(dua) yaitu Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti 

Lembaga Keuangan (Syariah).  

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang 

kegiatan usahanya dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola 

bagi hasil (syariah). BMT atau Baitul maal wat tamwil adalah lembaga 

keuangan mikro yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro serta 
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menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh serta menjalankannya dengan 

amanah. 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau 

kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota 

koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan 

itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi 

sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan 

atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.
37

 

Definisi lainnya dari pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
38

 Supaya dapat 

memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen koperasi harus 

memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:
39

 

a. Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik 

kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan 

kondisi tersebut sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, koperasi 

terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa 

usaha yang dilakukan layak. 
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b. Lancar, yakni keyakinan bahwa dana koperasi dapat berputar dengan 

lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya maka 

pengembangan koperasi akan semakin baik. 

c. Menguntungkan, yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk 

memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan 

semakin tepat dengan memproyeksi usaha kemungkinan gagal dapat 

diminimalisir. 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan merupakan 

tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang 

berdasarkan kesepakatan antara pihak koperasi dengan anggota dengan 

kelebihan pengembalian sebagai imbalan. 

2. Pembagian Pembiayaan  

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua 

hal berikut :
40

 

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha , baik usaha 

produksi, perdagangan maupun investasi.  

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 
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3. Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan koperasi syariah. Tujuan 

pembiayaan yang dilaksanakan koperasi syariah terkait stakeholder, yakni :
41

 

a. Pemilik 

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang disimpan pada koperasi. 

b. Pegawai  

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari 

koperasi yang dikelolanya. 

c. Masyarakat 

Shahibul maal sebagaimana pemilik modal, mereka mengharapkan dari 

dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil dan mudharib yang 

bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna 

menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan 

barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 

d. Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 

pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak 

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh. 

e. BMT 

Bagi BMT yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, 

diharapkan BMT dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar 
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tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak 

masyarakat yang dapat dilayani. 

4. Fungsi Pembiayaan  

Selain mempunyai tujuan, pembiayaan juga mempunyai fungsi. 

Fungsi dari pembiayaan menyangkut banyak hal yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut :
42

 

a. Meningkatkan Daya Guna dari Modal/Uang  

Uang yang disimpan di koperasi syariah oleh anggota akan ditingkatkan 

kegunaannya oleh koperasi syariah dengan pembiayaan usaha nasabah.  

b. Meningkatkan Lalu Lintas Uang  

Dengan adanya pembiayaan, peredaran uang akan semakin meningkat dan 

menciptakan suatu gairah berusaha sehingga penggunaan uang akan 

semakin bertambah.  

c. Meningkatkan Daya Guna Barang  

Adanya pembiayaan akan membentu produsen untuk memproduksi 

barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat.  

d. Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat  

Penambahan modal dari kegiatan pembiayaan akan meningkatkan gairah 

produsen untuk meningkatkan usahanya. 

e. Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional 

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk 

meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. 
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Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata 

dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan 

berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus menerus 

meningkat berarti pajak perusahaanpum akan terus bertambah. Di lain 

pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan 

kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. 

5. Mekanisme Pembiayaan BTM  

Fitur dan mekanisme yang dilakukan BTM yaitu : 
43

 

1. BTM bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

dengan anggota. 

2. BTM dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

3. BTM menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang 

dipesan anggota. 

4. BTM dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 

tanpa diperjanjikan dimuka. 

5. BTM tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, 

sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. 

Faktor yang menjadi pertimbangan BTM dalam menentukan pembiayaan 

menggunakan 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan 

Condition. 
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B. Murabahah 

1. Pengertian Murabahah 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata rabaha, yurabihu, 

murabahatan, yang artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual 

sesuatu barang yang memberi keuntungan.  

Murabahah juga berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya 

lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dengan tingkat 

keuntungan yang diinginkan.
44

 

Zainuddin Ali mengemukakan bahwa dalam kontrak murabahah, 

penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Kontrak murabahah dapat 

dilakukan untuk pembelian secara pemesanan pembelian.  

Menurut Adiwarman Azwar Karim murabahah adalah akad jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk 

natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa 

required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).
45

  

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dipahami 

bahwa murabahah ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan 

keuntungan yang disepakati kedua belah pihak 
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2. Landasan Hukum 

a. QS. Al- Quran 

Ayat-ayat Al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

murabahah adalah :  

....                                 

                            

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(QS. Al-Baqarah: 275). 

b. Al- hadist  

َعْه َأِبْي َسِعْيِد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اهلُل َعْىًُ 

َأنَّ َرُسْىَلاهلِل َصلَّي اهلل َعَلْيًِ َوَأِلًِ 

, ِإوََّمااْلَبْيُع َعْه َتَراٍض:  َوَسلََّم َقاَل

رواي البيهقي وابه ماجً وصححً )

                    (ابه حبان

  

Artinya : Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersadda, “ 

sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi 

dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

c. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah 



 

 
 

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad Murabahah yang harus 

dipedomani untuk menentukan keabsahan akad murabahah. 
46

 

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah 

Pertama: Ketentuan umum murabahah dalam BMT 

1) BMT dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 

2) Barang yang diperjual belikan yang tidak diharamkan oleh Syari’ah 

Islam. BMT yang membiayai sebagian atau keseluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati kualisifikasinya. 

3) BMT membeli barang yang dibutuhkan anggota atas nama BMT 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

4) BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, jika pembelian dilakukan secara utang. 

5) BMT kemudian menjual barang-barang tersebut kepada anggota 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntunganya. 

Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara jujur harga pokok 

barang kepada anggota berikut biaya yang di perlukan. 

6) Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

7) Untuk mencegah terjadinya penyalahan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khususnya dengan anggota. 

Jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang 
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dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip, menjadi milik BMT. 

Kedua: Ketentuan murabahah kepada anggota 

1) Anggota mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 

barang atau aset kepada BMT. 

2) Jika BMT menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3) BMT kemudian menawarkan asset tersebut kepada anggota dan 

anggota harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli. 

4) Dalam jual-beli ini BMT dibolehkan meminta anggota untuk 

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

5) Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill 

BMT  harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

BMT, BMT dapat meminta kembali sisa kerugianya kepada anggota. 

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah 

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar anggota serius dengan 

pesananya. 

2) BMT dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 



 

 
 

Keempat: Utang dalam murabahah 

1) Secara prinsip, penyelesaian utang anggota dalam transaksi 

Murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan 

anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota 

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia 

tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada BMT. 

2) Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuranya 

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuranya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, anggota tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

Kelima: Penundaan pembayaran  

1) Anggota yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

2) Jika anggota menunda-menunda pembayaran dengan sengaja, atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, maka penyelesaianya 

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah 

3. Rukun Murabahah 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada 

beberapa, yaitu :
47
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a. Pelaku  

Pelaku cukup hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), 

sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli 

dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya. 

b. Objek jual beli, harus memenuhi : 

1) Barang yang diperjual belikan adalah barang halal  

Maka semua barang yang diharamkan oleh Allah, tidak dapat 

dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut dapat 

menyebabkan manusia bermaksiat/melanggar larangan Allah. 

2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang di 

perjual belikan, misalnya: jual beli barang kadaluarsa. 

3) Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

Jual beli atas barang yang dimiliki oleh penjual adalah tidak sah 

karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang 

kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh 

bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah apabila mendapatkan 

izin dari pemilik barang. 

4) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 

tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahanya 

adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), 

                                                                                                                                                                              
 



 

 
 

yang pada giliiranya dapat merugikan salah satu pihak yang 

bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. 

5) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar 

(ketidakpastian). 

6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan 

jelas, sehingga tidak ada gharar. 

7) Harga barang tersebut jelas 

Harga atas baraang yang di perjualbelikan diketahui oleh pembeli dan 

penjual, berikut cara pembayaranya tunai maupun tangguh sehingga 

jelas dan tidak ada gharar. Contoh: penjual berkata kepada pembeli, 

jika kamu membayar 1 bulan harganya Rp. 700.000. tetapi jika kamu 

membayar 2 bulan maka harganya menjadi Rp. 750.000. Pembeli pun 

setuju, tanpa menyatakan harga yang mana yang dia setujui sehingga 

harga tidak menentu, kecuali dinyatakan harga yang sama yang mana 

yang disepakati. Begitu harga itu disepakati, maka harga tersebut tidak 

boleh berubah. 

8) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual 

Barang dagangan yang tidak berada ditangan penjual akan 

menimbulakan ketidak pastian (gharar) pembeli ang menjual kembali 

barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia 

menyerahkan uang pada pihak lain dengan memperoleh uang lebih 

banyak. Dua hal ini dapat disamakann dengan riba. Contoh: A 



 

 
 

membeli buku dari B. B belum megirimkan kepada A atau kepala 

agenya. A tidak biasa menjual buku kepada C. Jika A menjualnya 

sebelum menerima pengiriman dari B, maka penjualan yang dilakukan 

oleh A menjadi tidak sah. 

c. Ijab Kabul  

Pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela diantara pihak-pihak pelaku 

akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 

cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai 

dengan ketentuan syari’ah maka kepemilikan, pembayaran dan 

pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal demikian 

sebaliknya 

4. Jenis-Jenis Murabahah 

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
48

 

a. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak 

terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. 

b. Murabahah berdasarkan pesanan 

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa BMT baru akan 

melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan 

barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. 

Pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait 
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langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. Murabahah 

berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu, berdasarkan 

pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak anggota harus terikat oleh 

suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus beli. 

Sedangkan murabahah  berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya 

adalah bahwa anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang 

sudah diterima. 

 

5. Ketentuan Pembiayaan Murabahah 

Beberapa syarat ketentuan pembiayaan murabahah adalah sebagai 

berikut :
49

 

a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 

menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan 

yang diinginkan. 

b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya. 

c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti pengiriman, pajak dan sebagianya dimasukan ke dalam biaya 

perolehan untuk menentukan harga agreat dan margin keuntungan 

didasarkan pada harga agreat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul 

karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya 
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tidak dapat dimasukan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin 

keuntungan inilah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut.  

d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang 

dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. 

6. Konsep dan Penerapan Pembiayaan Murabahah  

Secara umum konsep pembiayaan Murabahah di BMT dapat 

digambarkan dalam skema berikut ini :  

Gambar 2.1 

Skema Al-Murabahah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT yaitu: 
50

 

a. Anggota datang ke BMT dengan membawa surat permohonan 

murabahah. Dalam surat permohonan tersebut, dilampirkan jenis barang 

yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, jangka waktu, sumber dana dan cara 
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untuk melunasi hutang. Selain data tersebut juga dicantumkan data seperti: 

nama, alamat lengkap, KTP/SIM/ Pasport, Kartu Keluarga, pekerjaan 

pemohon dan status rumah pemohon. 

b. Anggota mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak BMT, data 

tersebut digunakan untuk melakukan survei oleh pihak BMT. Data survei 

ini harus diisi dengan benar karena akan menentukan kelayakan dari 

anggota. 

 

c.  Anggota mengisi formulir untuk menjadi calon anggota BMT. 

d. Anggota memberikan keterangan tentang tujuan pengajuan pembiayaan 

pada pihak BMT. Serta, memberikan jenis akad apa yang akan digunakan 

oleh anggota apabila disetujui permohonannya oleh BMT. 

e.  Bagian marketing akan datang ke rumah pemohon untuk melakukan 

survei sesuai dengan data yang diisi oleh anggota pada waktu pengajuan 

pembiayaan. Dalam hal ini pihak marketing harus jeli dalam melakukan 

pengamatan kerena hal ini yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan 

kelayakan pembiayaan. 

f. Pihak BMT melakukan analisa kelayakan pembiayaan apakah pantas 

anggota tersebut diberikan pembiayaan atau tidak. 

g.  Pihak BMT melakukan akad murabahah yakni jual beli antara pihak 

BMT dengan anggota untuk menjual barang yang diatasnamakan pihak 



 

 
 

BMT kepada anggota. Dalam hal ini barang yang diperjualbelikan telah 

dibeli oleh anggota dengan penuh tanggung jawab. 

h.  Setelah melakukan akad maka anggota dapat langsung mencairkan dana 

yang telah disetujui dalam pembiayaan dengan membayar uang sebesar 

2% dari pembiayaan yang anggota peroleh untuk biaya administrasi. 

i. Setelah anggota melakukan akad maka sesuai dengan spesifikasi yang 

diminta, selanjutnya sesuai dengan isi perjanjian murabahah, pelunasan 

hutang anggota dilaksanakan oleh anggota sesuai dengan jangka waktu 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

 

C. Omzet Penjualan  

1. Pengertian Omzet Penjualan  

Chaniago berpendapat bahwa omzet adalah keseluruhan jumlah 

pendapatan yang didapat dari hasil penjulan suatu barang/jasa dalam kurun 

waktu tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Omzet dagang 

adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, 

yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.
51

 

Menurut Philip Kotler tentang pengertian penjualan adalah menjual 

apa yang mereka buat dan membuat apa yang diinginkan pasar. Usaha yang 

dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang 
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telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang 

menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya.
52

 

Swastha dan Irawan memberikan pendapat tentang Omzet penjualan 

adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan 

jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara 

terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.
53

 

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa omzet penjualan adalah 

keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, 

yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh. Seorang pengelola 

usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari ke hari, 

dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Hal ini 

diperlukan kemampuan dalam mengelola modal terutama modal kerja 

pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU agar kegiatan usaha 

dapat berkembang. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Omzet Penjualan 

Menurut Basu Swastha dan Irawan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penjualan antara lain adalah sebagai berikut:
54

 

a. Kondisi dan kemampuan penjual 

Penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk itu penjual harus 
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memahami beberapa hal yaitu jenis dan karakteristik barang yang 

ditawarkan, harga produk dan syarat penjualan. 

b. Kondisi pasar 

Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor 

faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah jenis pasar, kelompok 

pembeli, daya belinya, frekuensi pembeliannya, dan keinginan serta 

kebutuhannya. 

c. Modal 

Modal merupakan penunjang bagi terlaksananya kegiatan penjualan. 

d. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh 

bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang oleh orang-orang 

tertentu atau ahli di bidang penjualan, sedangkan dalam perusahaan kecil 

biasanya masalah penjualan masih ditangani oleh orang yang juga 

melaksanakan fungsi-fungsi lain. 

e. Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan antara lain adalah 

periklanan, kampanye, discount, dan pemberian hadiah. 



 

 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya omzet penjualan, 

menurut Basu Swastha dan Irawan dalam jurnal Arya Gede Rumiana sebagai 

berikut: 
55

 

a. Faktor internal meliputi kemampuan perusahaan untuk mengelola produk 

yang dipasarkan, kebijaksanaan harga dan promosi yang digariskan 

perusahaan, dan kebijaksanaan untuk memilih perantara yang digunakan. 

b. Faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan, pada 

umumnya adalah perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional 

maupun internasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, dan 

suasanan persaingan pasar 

Kesuksesan suatu bisnis sangat ditentukan oleh seberapa banyak 

produk yang terjual. Dengan kata lain, semakin besar omzet penjualan, 

semakin tinggi keuntungan yang didapatkan. Beberapa strategi yang harus 

diterapkan dan strategi tersebut tentu tidak akan memberikan hasil dalam 

waktu yang sangat singkat. Berikut ini adalah cara bagaimana meningkatkan 

omzet dan keuntungan bisnis :  

a. Mengutamakan Kualitas Produk 

Tidak bisa dipungkiri lagi, kualitas produk adalah salah satu syarat utama 

untuk meningkatkan tingkat penjualannya. Dengan produk yang 

berkualitas, tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan banyak 
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konsumen. Saat satu konsumen puas dengan kualitas produk tersebut, 

konsumen tersebut tidak akan segan-segan mempromosikannya dengan 

orang lain. 

b. Memberi Layanan Terbaik Kepada Semua Konsumen 

Semua konsumen pada dasarnya adalah sama. Mereka sama-sama 

membeli produk karena didorong oleh suatu kebutuhan atau keinginan 

yang harus dipenuhi. Berapapun uang yang dikeluarkan, berapapun 

produk yang dibeli, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan terbaik. Jika dikecewakan, konsumen tidak akan sungkan-

sungkan untuk menjelek-jelekkan bisnis kita di depan banyak orang. 

Memberi layanan yang memuaskan dan konsumen akan kembali kepada 

para pelaku usaha itu sendiri. 

c. Memberi Diskon atau Penawaran Khusus  

Konsumen akan sangat senang jika mendapatkan diskon saat membeli 

produk. Untuk menawarkan diskon, ada beberapa hal yang perlu 

perhatikan.Berikanlah diskon rasional yang tidak memberatkan usaha kita. 

Jika memberikan diskon terlalu besar, itu akan menjadi bumerang sendiri 

bagi pelaku usaha. Jangan terus-terusan memberikan diskon karena diskon 

seharusnya diberikan pada saat tertentu dan dalam jangka waktu terbatas, 

penawaran khusus terkadang lebih menarik daripada diskon. 

3. Faktor-Faktor Penyebab Penurunan Omzet Penjualan 



 

 
 

Menurut Forsyth dalam jurnal I Komang Gede Aditya Wiraguna 

faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya omzet penjualan meliputi:
56

 

a. Faktor Internal yaitu sebab yang terjadi karena perusahaan itu sendiri: 

1) Penurunan promosi penjualan 

2) Penurunan komisi penjualan 

3) Turunnya kegiatan salesman 

4) Turunnya jumlah saluran distribusi 

5) Pengetatan terhadap piutang yang diberikan 

b.  Faktor Eksternal yaitu sebab yang terjadi karena pihak lain: 

1) Perubahan kebijakan pemerintah 

2) Bencana alam 

3) Perubahan pola konsumen 

4) Munculnya saingan baru 

5) Munculnya barang pengganti. 

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasal 1 disebutkan 

bahwa:
57
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a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah 

dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) 

dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp. 

300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
58

 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan dan/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 dimaksud dalam undang-undang 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 dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau 

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Menurut Tulus Tambunan Usaha mikro adalah usaha produktif 

milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang  bukan 
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merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang. Sedangkan usaha 

menengah 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 langsung maupun tidak langsung. 

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Kriteria usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 sebagai berikut: 

a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat 

berganti. 

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah 

tempat. 

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan 

tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha 

yang memadai Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat redah. 

e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka 

sudah akses ke lembaga keuangan non bank. 

f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP. 

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang UMKM. 

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 



 

 
 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 

Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga Ratus Juta Rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

3. Masalah Yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Menurut Tulus Tambunan, perkembangan UMKM di negara sedang 

berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut 

(atau intensitasnya) bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau 



 

 
 

antara perdesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama 

perusahaan di sektor yang sama. Hambatan tersebut termasuk keterbatasan 

modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitas dalam pemasaran, distribusi 

dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi 

mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian 

tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi 

dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur 

administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin 

usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang 

tidak jelas atau tak menentu arahnya.
59

 

 Definisi tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan UMKM yaitu 

keterbatasan modal, kesulitan-kesulitas dalam pemasaran dan keterbatasan 

kualitas SDM. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU 

1. Sejarah singkat berdirinya BTM BiMU  

Secara defakto Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah ada sejak 

bulan Februari 2004, meskipun pada waktu itu namanya belum koperasi 

melainkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ini ditandai dengan mulainya 

kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar 

tradisional Way Halim Bandar Lampung. 

Pada mulanya Lembaga ini mendapat pinjaman dana dari Majelis 

Ekonomi (ME) Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- 

(Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah LKS menjalankan fungsinya sebagai 

lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan khususnya 

pembiayaan usaha yang berpola syari’ah (Bagi Hasil).  

Melihat respon masyarakat yang cukup bagus atas kehadiran LKS, 

kemudian ME Muhammadiyah wilayah lampung menambah investasinya 

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), menjadi Rp.7.000.000,00 (tujuh 

juta rupiah) di bulan ketiga, sehingga LKS dapat memberikan pinjaman lebih 

banyak kepada pedagang. Setelah berjalan 6 bulan, mulai ada pihak lain yang 

tertarik menginvestasikan dana pada LKS. Meskipun investasinya tidak 

banyak, namun kami jadikan dukungan moral untuk mengembangkan LKS 

agar menjadi lembaga keuangan yang lebih besar. Pada bulan mei 2005, ME 



 

 
 

Muhammadiyah Wilayah Lampung sebagai pemprakasa berdirinya LKS ini 

mengundang beberapa orang anggota perikatan Muhammadiyah untuk diajak 

mengembangkan LKS agar ruang lingkup kerjanya lebih luas dan memiliki 

payung hukum dalam beraktifitas. Setelah beberapa tahapan pada bulan 

agustus 2005 terbentuk Koperasi Syariah dengan nama BTM BiMU dengan 

badan hukum 04/BH/DKPM/XX2005 Koperasi ini bergerak dengan 

menggunakan pola syariah.
60

 

2. Visi dan Misi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU 

BTM BiMU mempunyai peran dan tujuan sebagai suatu lembaga 

keuangan syariah tentunya tidak terlepas dari visi dan misi. Adapun visi dan 

misi BTM BiMU adalah: 

a. Visi: 

Menjadi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU terbesar di 

Lampung. 

b. Misi: 

1) Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. 

2) Menciptakan sumber daya yang visioner, prosfektif dan produktif. 

3) Memberikan solusi bagi masyarakat khususnya bagi anggota agar 

terhindar dari praktek riba.
61
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Tujuan dibentuknya Baitut Tamwil Muhammadiyah ini adalah: 

1) Mensejahterakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 

3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap rentenir 

4) Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah 

Berdasarkan tujuan di atas Baitut Tamwil Muhammadiyah 

berharap dapat membantu mencari jalan keluar untuk 

mensejahterakan masyarakat khususnya untuk memperoleh 

pembiayaan usaha mikro dengan prosedur dan proses yang cepat 

sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Tujuan dan analisis pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah 

Pembiayaan yang diberikan Baitut Tamwil Muhammadiyah kepada 

pengusaha mikro diberikan dalam rangka untuk:
62

 

a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan 

mampu tercapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal 

maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 

b. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 
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c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya 

alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber modal tidak ada. 

Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan 

pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi. 

d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak 

yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan 

(surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 

4. Lokasi BTM BiMU  

Kantor Pusat Jl. Pulau Tegal No. 17, Sukarame – Bandar Lampung. 

Kantor kas Way Halim Jl. Gn Rajabasa Raya, Perumnas Way halim. 

Kode Pos 35131.  

Telepon (0721) 702466 / 8011229 (Setiap hari jam kerja).  

Email cs@btmlampung.co.id63 
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5. Struktur Kepengurusan BTM BiMU Bandar Lampung  

Ketua Pengawas    : H. Fahrudin Al Abidin, S.H 

Anggota     : H. Habiburrahman, M.M 

: H. Sudarman, M.Ag  

Ketua DPS     : Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag  

Anggota     : Nurvaif S.Chaniago  

Ketua Pengurus    : H. Jamhari Hadipurwanta, M.P  

Direktur Utama    : Elly Kasim, S.E., Akt  

Manager HRD    : Ahsanal Huda, S.P  

Wakil Sekretaris    : Yuke Derly  

Bendahara     : Hj. Martini Sutyowati  

Pengelola  

General Manager    : Elly Kasim, S.E., Akt  

Manager pemasaran dan legal  : Sumarna  

Manager Keuangan dan Operasional : Hj. Martini Sutyowati  

Manager Cabang    : Miftahuddin  

: Dedi Iskandar  

Customer Service    : Dian Anggraini  

: Hizwantini  

Teller      : Jami Astuti  

: Nani Fitri Jayanti  

: Desi Yanti. 

 



 

 
 

6. Produk-Produk BTM BiMU 

a. Produk simpanan (funding) 

1) Simpanan Mudharabah Berjangka (SMB) 

Mengubah Cara Investasi Anda dengan Sesuatu Yang Lebih 

Bermakna. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
64

 

Jangka Waktu : 

a) 3 Bulan 

b) 6 Bulan 

c) 9 Bulan 

d) 12 Bulan 

e) > 12 Bulan 

Manfaat & Keuntungan: 

a) Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan maksimal setiap 

bulan 

b) Dana investasi anggota dikelola secara syariah, sehingga 

memberikan ketenangan batin dalam berinvestasi 

c) Tersedia pilihan jangka waktu investasi 

d) Dapat digunakan sebagi jaminan pembiayaan atau untuk referensi 

BTM Lampung. 

e) Sarana investasi jangka panjang, aman dan terjamin 
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f) Bagi hasil bersaing 

g) Autosave (pemindahan dana otomatis: simpanan) 

h) Automatic Roll Over (ARO), tanpa anggota/nasabah datang 

otomatis akan diperpanjang SMB-nya 

i) Kami menyediakan fitur Simulasi Perhitungan Simpanan dan SMB 

untuk memudahkan Anda dalam melakukan perencanaan. 

2) Siwadu Personal 

Simpanan Wadi’ah Personal merupakan simpanan dengan 

saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi 

jumlahnya serta bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan akan 

diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan 

yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan.
65

 

Fasilitas Serba Gratis yaitu gratis biaya administrasi bulanan 

simpanan dan gratis biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer ke 

rekening lain secara on-line realtime.  

Syarat dan Ketentuan Program: 

a) Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan membayar 

simpanan wajib 

b) Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku 

sebanyak 1 lembar 

c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar 

d) Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar 
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e) Mengisi form aplikasi database keanggotaan 

f) Jumlah setoran tidak dibatasi  

g) Simpanan dapat diambil kapan saja 

h) Batas saldo minimal Rp.10.000, 

i) Mendapakant bonus bingkisan. 

3) Siwadu Tarbiyah 

Simpanan Wadi’ah Tarbiyah merupakan simpanan untuk 

keperluan biaya Pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal Rp. 10.000, 

Dan setoran selanjutnya tidak dibatasi yang bisa diambil per semester 

dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan 

setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila 

diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening 

ZIS. Fasilitas yang diberikan yaitu gratis biaya administrasi bulanan 

simpanan dan gratis biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer ke 

rekening lain secara on-line realtime.
66

 

Syarat dan Ketentuan Program : 

a) Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan membayar 

simpanan wajib 

b) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening 

c) Jumlah setoran tidak dibatasi 
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d) Simpanan dapat diambil dengan jangka waktu setiap 6 (enam) 

bulan atau kelipatannya 

e) Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,- 

f) Mendapatkan bonus peralatan sekolah. 

4) Siwadu Fitri 

Simpanan Wadi’ah Fitri merupakan simpanan berjangka 12 

bulan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dengan saldo awal Rp. 

10.000,- dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil 

setiap 1 (satu) tahun sekali, dua minggu (14 hari) sebelum hari raya 

idul fitri dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir 

simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk 

bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan 

dimasukkan ke rekening ZIS. Fasilitas yang di dapat yaitu gratis biaya 

administrasi bulanan simpanan dan gratis biaya tarik tunai, cek saldo, 

dan transfer ke rekening lain secara on-line realtime.
67

 

Syarat dan Ketentuan Program : 

a) Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan membayar 

simpanan wajib 

b) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening 

c) Jumlah Setoran tidak dibatasi 

d) Simpanan dapat diambil 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 

e) Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,- 
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5) Siwadu Qurban 

Simpanan Wadi’ah Qurban merupakan simpanan untuk 

keperluan Ibadah Qurban dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran 

selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1 (satu) tahun 

sekali atau dua minggu (14 hari) sebelum hari raya Idul Adha, dan 

akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap 

bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila 

diambil sebelum waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening 

ZIS. Fasilitas yang di dapat yaitu gratis biaya administrasi bulanan 

simpanan dan gratis biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer ke 

rekening lain secara on-line realtime.
68

 

Syarat dan Ketentuan Program : 

a) Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung 

b) Mengisi form aplikasi pembukaan rekening 

c) Jumlah setoran tidak dibatasi 

d) Simpanan dapat diambil untuk kebutuhan ibadah qurban 

e) Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,- 
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b. Produk pembiayaan 

1) Mudharabah 

Pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan 

oleh BTM untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah 

disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan 

BTM setuju untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Risiko 

kerugian ditanggung oleh pihak BTM kecuali kerugian yang 

diakibatkan oleh kesalahan pengelola atau nasabah, kelalaian dan 

penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan 

penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain 

perdagangan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha 

modal kerja dan investasi.
69

 

2) Musyarakah 

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank 

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi 

sesuai dengan nisbah yang disepakati. Adapun Manfaat dari 

pembiayaan untuk usaha ini yaitu: 

a) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil 

b) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi 

usaha.  
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Fasilitas yang didapat yaitu: 

(1) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan 

atau sekaligus diakhir periode) 

(2) Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.
70

 

3) Murabahah 

Fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli. BTM 

Bandar Lampung akan membelikan barang-barang halal apa saja yang 

nasabah butuhkan kemudian menjualnya kepada nasabah untuk 

diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan 

investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) 

maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, 

dll).
71

 

4) Ijarah  

Yaitu fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan 

pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat 

digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pembayaran 

tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
72
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5) Hawalah 

Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang-piutang, 

membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan 

produksinya. BTM mendapat penggantian biaya yang timbul atas jasa 

pemindahan piutang. Sebagai contoh supplier jagung menjual 

barangnya kepada pemilik pabrik pengolahan jagung yang akan 

dibayar dua minggu kemudian. Karena kebutuhan supplier akan 

likuiditas, ia meminta BTM untuk mengambil alih piutangnya. BTM 

pun akan menerima pembayaran dari pemilik pabrik pengolahan 

jagung dua minggu kemudian.
73

 

c. Produk jasa 

Bill Payment atau Payment Point Online Bank (PPOB) adalah 

loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar di seluruh jaringan 

kantor BTM Bandar Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam 

membayar tagihan-tagihan rutin bulanan: Tagihan PLN, Telkom, TV 

Kabel, BPJS, pembelian pulsa handphone hingga pembelian tiket 

pesawat.
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7. Karakteristik Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU 

a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual 

beli. BTM BiMU Bandar Lampung akan membelikan barang-barang halal 

apa saja yang anggota butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota 

untuk diangsur sesuai dengan kemampuan anggota. Produk ini dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: 

pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi 

misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll.   

b. Harga yang ditetapkan BTM BiMU tidak dipengaruhi oleh frekuensi 

waktu pembayaran. Artinya, praktek murabahah menghendaki hanya ada 

satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak BTM BiMU 

dengan anggota.  

c. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan 

yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan dapat dinegosiasikan antara 

pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak BTM BiMU dengan anggota.  

d. Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, anggota 

membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. 

Dalam hal ini, anggota berhutang kepada pihak BTM BiMU, karena 

belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. 

Sedangkan angsuran pada pembiayaan murabahah tidak terikat dengan 

jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.  

e. BTM BiMU memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan 

jaminan pada anggota. 



 

 
 

Gambar 3.1 

Bagan Alur Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU
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a. Anggota mendatangi kantor cabang Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU 

yang terletak disetiap pasar kota Bandar Lampung atau pun dari pihak 

teller tiap cabang mendatangi pasar dan mencari anggota yang tujuannya 

mengajukan pembiayaan modal kerja usaha. 

b. Ketika mendapati anggota yang tujuannya mengajukan pembiayaan modal 

kerja, teller pada koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar 

Lampung terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal penting, antara lain: 

1) Kegunaan akad pembiayaan modal kerja usaha harus dimanfaatan 

sesuai kegunaan anggota. 

2) Selama menerangkan pembiayaan modal kerja usaha, anggota diberi 

formulir pengajuan akad pembiayaan modal kerja usaha, menjelaskan 

syarat-syarat pengajuan, jaminan, dan margin yang ditawarkan oleh 

Baitut Tamwil Muhammadiyah. Dalam hal ini margin yang 

ditawarkan oleh BTM 0 - 20% sesuai kemampuan anggota dalam 

jangka waktu pelunasan 115 hari atau sesuai kesepakatan bersama. 

Dan jaminan yang harus disertakan oleh anggota yakni minimal senilai 

dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan. Pihak BTM juga 

menjelaskan diawal maksud kegunaan disertakan jaminan pada BTM 

yaitu untuk mencegah kecurangan anggota, dan sebagai asset penentu 

yang mampu menyelamatkan anggota apabila nantinya tidak dapat 

mengangsur atau bermasalah. 

3) Setelah semua dijelaskan dengan detail oleh pihak Biatut Tamwil 

Muhammadiyah dan anggota juga sudah menyetujuinya. Maka 



 

 
 

tindakan selanjutnya yakni inisiasi. Tugas penting dari inisiasi ialah 

sebagai berikut: 

a) Mengecek kelengkapan berkas persyaratan dan kelengkapan 

jaminan anggota. Kelengkapan berkas yang wajib lengkap sebagai 

berikut: 

(1) Formulir pengajuan pembiayaan  

(2) Fotocopy KTP suami istri 

(3) Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah 

(4) Surat penyertaan belum nikah (bagi yang belum menikah) 

(5) Surat keterangan domisili apabila pemohon bertempat tinggal 

tidak menetap 

(6) Peta lokasi rumah 

(7) Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan bermaksud 

untuk pembelian suatu barang. 

b) Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjut, 

maka dari peta lokasi yang diberikan calon anggota diatas, pihak 

BTM melakukan survei lapangan guna menganalisa layak tidaknya 

calon anggota diberi pembiayaan modal kerja usaha (dalam hal ini 

pihak BTM menyurvei para pedagang).  

Ketika survei lapangan pihak BTM menggunakan prinsip 5C yaitu: 

(1) Character berhavior (karakter akhlaknya) karakter ini dapat 

dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. 



 

 
 

(2) Condition of economy (kondisi usaha) usaha yang dijalankan 

calon anggota harus baik, dalam arti mampu mencukupi 

kebutuhan keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan 

kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambahan modal 

usaha untuk berkembang. 

(3) Capacity (kemampuan manajerial) calon anggota pembiayaan 

mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh 

menjalankan usahanya 

(4) Capital (modal) calon anggota harus mampu mengatur 

keuangan dengan baik. 

(5) Collateral (jaminan) petugas pembiayaan harus dapat 

menganalisis usaha calon anggota pembiayaan. 

(6) Constrain (keadaan yang menghambat) ketepatan pemberian 

pembiayaan sangat berkaitan pula dengan iklim atau musim 

suatu usaha tertentu. 

4) Apabila survei telah dilakukan oleh pihak Baitut Tamwil 

Muhammadiyah, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat 

komite. Dan apabila dinyatakan layak, maka pihak BTM menelepon 

anggota untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh 

Baitut Tamwil Muhammadiyah. Di dalam pertemuan tersebut komite 

BTM dan anggota melakukan negosiasi dimulai total pinjaman 

anggota yang kadang tidak dapat diberikan BTM secara utuh sesuai 

pengajuan, negosiasi margin yang biasanya diajukan anggota untuk 



 

 
 

meminta margin yang lebih kecil dari penawaran BTM, serta 

pembahasan mengenai lamanya angsuran yang disanggupi anggota 

dan tidak merugikan BTM. 

5) Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh Baitut Tamwil 

Muhammadiyah dan anggota, maka Baitut Tamwil Muhammadiyah 

memberikan berkas berupa surat atas jaminan yang harus diisi anggota 

saat itu dengan materai sebagai penguat berkas lalu menyerahkan 

jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan modal 

kerja usaha dengan akad murabahah. 

6) Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada anggota untuk 

melakukan pembelian barang yang diajukan anggota. 

7) Keesokan harinya, anggota wajib mendatangi kembali kantor Baitut 

Tamwil Muhammadiyah dengan menyerahkan berkas berupa 

kwintansi atau bukti pelunasan atas pembelian barang sesuai dengan 

akad diawal. 

8) Apabila urusan semua telah tuntas, pihak BTM memberikan buku 

tabungan angsuran yang harus dibayar anggota sesuai kesepakatan 

apakah perhari atau perminggu asalkan dalam 1 bulan harus cukup.
76

 

Setelah angsuran mulai dipenuhi oleh anggota, tugas Baitut Tamwil 

Muhammadiyah selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha 

mikro kecil yang dijalankan oleh anggota, pengawasan ini dilakukan untuk 
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menghindari adanya kecurangan yang akan dilakukan anggotanya. Apabila 

terjadi keterlambatan atas pembayaran angsuran oleh anggotanya maka pihak 

BTM akan memberikan teguran namun apabila cara ini tidak berhasil maka 

BTM akan memberikan denda atas keterlambatan.
77

 

B. Karakteristik Responden 

1. Usia Responden 

Data mengenai umur responden disini peneliti mengelompokan 

menjadi empat kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 

dan diatas 40 tahun. Adapun data mengenai umur responden adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Usia 

 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1.  <20 tahun 1 2,50% 

2.  21-30 tahun 3 7,50% 

3.  31-40 tahun 23 57,50% 

4.  >41 tahun 13 32,50% 

 Total 40 100% 

Sumber: Data primer (diolah) tahun 2018 

Berdasarkan data dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa 

responden yang berusia kurang dari 20 tahun 1 orang atau sebesar 2,50%, 

responden yang berusia antara 21-30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 
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7,50%, responden yang berusia antara 31-40 tahun berjumlah 23 orang atau 

sebesar 57,50%, dan responden yang berusia diatas 41 tahun berjumlah 13 

orang atau sebesar 32,50% dari keterangan diatas menunjukan bahwa 

sebagian besar responden yang diambil berusia 31-40 tahun. 

2. Pendidikan Responden Terakhir 

Tabel 3.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

No Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 

1.  SD/MI Sederajat 1 2,50% 

2.  SMP/Mts Sederajat 3 7,50% 

3.  SMU/SMK/MAN Sederajat 33 82,50% 

4.  Diploma I / Diploma III/ S1 3 7,50% 

 Total 40 100% 

Sumber: Data primer (diolah) tahun 2018 

Berdasarkan data dari tabel 3.2 diatas menunjukan bahwa pendidikan 

terakhir yang ditempuh oleh responden sebagian besar adalah 

SMU/SMK/MAN Sederajat berjumlah 33 orang atau sebesar 82,50%. 

Sedangkan responden yang SD/MI Sederajat berjumlah 1 orang atau sebesar 

2,50%, SMP/Mts Sederajat berjumlah 3 orang atau sebesar 7,50%, Diploma 

I/Diploma III/S1 berjumlah 3 orang atau sebesar 7,50%. 

 

 



 

 
 

3. Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah Baitut 

Tamwil Muhammadiyah BiMU  Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1.  Laki-laki 17 42,50% 

2.  Perempuan 23 57,50% 

 Total 40 100% 

Sumber: Data primer (diolah) tahun 2018 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.3 diatas dapat diketahui tentang 

jenis kelamin responden anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU  

Bandar Lampung yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 17 orang atau sebesar 42,50% dan perempuan berjumlah 23 orang 

atau sebesar 57,50%. Dari keterangan diatas menunjukan bahwa sebagian 

besar anggota yang menjadi respoden dalam penelitian ini adalah perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4. Jenis Usaha 

Tabel 3.4 

Jenis Usaha Yang Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BTM 

BiMU Bandar Lampung 

Pada Tahun 2017 

 

No Jenis Usaha Jumlah Persentase (%) 

1.  Pedagang Sayuran 7 17,5% 

2.  Pedagang Sembako 7 17,5% 

3.  Pedagang Pakaian 6 15,0% 

4.  Warung Klontong 3 7,5% 

5.  Pedagang Ikan Asin 2 5,0% 

6.  Penjahit Pakaian/ Fermak levis 4 10,0% 

7.  Pedagang sepatu 5 12,5% 

8.  Warung Makan 3 7,5% 

9.  Pedagang Telur 3 7,5% 

 Total 40 100% 

Sumber: Data primer (diolah) tahun 2018 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.4 diatas, 7 orang merupakan 

pedagang sayuran dan pedagang sembako dengan persentase 17,5%, 6 orang 

merupakan pedagang pakaian dengan persentase 15,0%, 5 orang merupakan 

pedagang sepatu dengan persentase 12,5%, 4 orang merupakan penjahit 

pakaian/fermak levis dengan persentase 10,0%, 3 orang merupakan pedagang 

telur, warung klontong dan warung makan dengan persentase 7,5% dan 2 

orang pedagang ikan asin dengan persentase 5,0%. 



 

 
 

C. Karakteristik Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, 

penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan 

pembagiannya: Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU, Sasaran 

Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha Kecil Menengah, Dana 

Pembiayaan Murabahah Yang Diterima Usaha Kecil Menengah, Modal usaha, 

Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah. 

a. Mekanisme Pembiayaan Murabahah 

Pada bagian Mekanisme Pembiayaan Murabahah terdapat 7 pertanyaan untuk 

40 responden anggota pembiayaan murabahah dengan jawaban YA atau 

TIDAK diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabel 3.5 

Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU 

 

No Pertanyaan YA TIDAK 

1.  Apakah pembiayaan murabahah di BTM BiMU 

tersedia ? 

40 0 

2.  Apakah pembiayaan murabahah yang diajukan 

sesuai yang diharapkan ? 

35 5 

3.  Apakah pembiayaan murabahah digunakan untuk 

penyediaan barang yang dipesan anggota ? 

40 0 

4.  Apakah BTM BiMU memberikan keringanan 

pengembalian dana pembiayaan murabahah  ? 

40 0 

5.  Apakah proses mengajukan pembiayaan 

murabahah mudah ? 

31 9 

6.  Apakah dokumen yang harus anda lengkapi dalam 

mengajukan pembiayaan murabahah mudah untuk 

di penuhi ? 

31 9 

7.  Apakah dalam proses pencairaan pembiayaan 

murabahah yang anda terima dari BTM BiMU 

berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek 

lainnya ? 

40 0 

 

 



 

 
 

1) Apakah pembiayaan murabahah di BTM BiMU tersedia ? Dari 40 

responden semua menjawab YA atau sebesar 100%. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa anggota mengetahui bahwa pembiayaan murabahah 

tersedia di BTM BiMU  

2) Apakah pembiayaan murabahah yang diajukan sesuai yang diharapkan ? 

Dari 40 responden sebanyak 35 responden menjawab YA atau sebesar 

87,50% dan 5 responden menjawab TIDAK atau sebesar 12,50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembiayan murabahah yang diajukan sesuai yang 

diharapkan, akan tetapi ada beberapa anggota mengatakan pembiayaan 

murabahah yang diajukan tidak sesuai yang diharapkan. 

3) Apakah pembiayaan murabahah digunakan untuk penyediaan barang yang 

dipesan anggota ? Dari 40 responden semua menjawab YA atau sebesar 

100%. Dari data dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah 

digunakan untuk penyediaan barang yang dipesan anggota. 

4) Apakah BTM BiMU memberikan keringanan pengembalian dana 

pembiayaan murabahah  ? Dari 40 responden semua menjawab YA atau 

sebesar 100%. Dari data dapat disimpulkan bahwa BTM BiMU 

memberikan keringanan pengembalian dana pembiayaan murabahah.   

5) Apakah proses mengajukan pembiayaan murabahah mudah ? Dari 40 

responden sebanyak 31 responden menjawab YA atau sebesar 77,50% dan 

9 responden menjawab TIDAK atau sebesar 22,50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses mengajukan pembiayaan murabahah mudah, 



 

 
 

akan tetapi ada beberapa anggota yang mengatakan proses pengajuan 

pembiayaan murabahah tidak mudah. 

6) Apakah dokumen yang harus anda lengkapi dalam mengajukan 

pembiayaan murabahah mudah untuk di penuhi ? Dari 40 responden 

sebanyak 31 responden menjawab YA atau sebesar 77,50% dan 9 

responden menjawab TIDAK atau sebesar 22,50%. Hal ini menunjukkan 

dokumen yang harus dilengkapi dalam pembiayaan murabahah mudah, 

akan tetapi ada beberapa anggota yang mengatakan dokumen yang harus 

dilengkapi dalam pembiayaan murabahah tidak mudah. 

7) Apakah dalam proses pencairaan pembiayaan murabahah yang anda 

terima dari BTM BiMU berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek 

lainnya ? Dari 40 responden semua menjawab YA atau sebesar 100%. 

Dari data dapat disimpulkan bahwa proses pencairaan pembiayaan 

murabahah yang diterima dari BTM BiMU berpegang pada prinsip kehati-

hatian.  

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan 

murabahah yang diberikan BTM BiMU sangat membantu  masyarakat pelaku 

Usaha mikro. 

 

 

 

 



 

 
 

b. Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha Kecil 

Menengah 

Pada bagian Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha 

Kecil Menengah terdapat 4 pertanyaan untuk 40 responden anggota 

pembiayaan murabahah dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya: 

Tabel 3.6 

Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha Kecil 

Menengah 

 

No Pertanyaan YA TIDAK 

1.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

ditawarkan oleh BTM BiMU banyak jenisnya sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan usaha anggota ? 

33 7 

2.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

diberikan BTM BiMU untuk mengembangkan usaha 

anggota ? 

40 0 

3.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

diberikan BTM BiMU sesuai dengan target dan 

sasaran yang di inginkan usaha anggota  ? 

37 3 

4.  Apakah usaha anggota mengalami perkembangan 

setelah menerima produk pembiayaan murabahah ?  

36 4 

 

 

 



 

 
 

1) Apakah produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BTM 

BiMU banyak jenisnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan usaha anggota 

? Dari 40 responden sebanyak 33 responden menjawab YA atau sebesar 

82,50% dan 7 responden menjawab TIDAK atau sebesar 17,50%. Data 

tersebut menunjukan bahwa sebagian besar anggota mengetahui jenis 

pembiayaan murabahah, akan tetapi ada beberapa anggota yang belum 

mengetahui jenis pembiayaan murabahah. 

2) Apakah produk pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU untuk 

mengembangkan usaha anggota ? Dari 40 responden sebanyak 40 

responden menjawab YA atau sebesar 100%. Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa produk pembiayaan murabahah diberikan BTM BiMU 

digunakan untuk mengembangkan usaha anggota. 

3) Apakah produk pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU 

sesuai dengan target dan sasaran yang di inginkan usaha anggota  ? Dari 

40 responden sebanyak 37 responden menjawab YA atau sebesar 92,50% 

dan 3 responden menjawab TIDAK atau sebesar 7,50%. Hal ini 

menunjukan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan 

target dan sasaran yang di inginkan usaha anggota. 

4) Apakah usaha anggota mengalami perkembangan setelah menerima 

produk pembiayaan murabahah ? Dari 40 responden sebanyak 36 

responden menjawab YA atau sebesar 90,00% dan 4 responden menjawab 

TIDAK atau sebesar 10,00%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan Bapak Sulistyo H pedagang sembako dan Ibu Triyanti pedagang 



 

 
 

sayuran di pasar wayhalim (anggota PM). Bapak Sulistyo H menerangkan 

bahwa peningkatan usahanya setelah mendapat bantuan pembiayaan 

murabahah dari Baitut Tamwil Muhammadiyah sebesar Rp 5.000.000, 

bisa dikatakan cukup meningkat dibandingkan sebelumnya. Dimana 

sebelumnya hanya memperoleh keuntungan kurang dari Rp 1.000.000, 

sekarang bisa sampai sampai Rp 1.000.000 bahkan lebih karena 

ketertarikan pembeli melihat isi stok lebih banyak dibandingkan 

sebelumnya.
78

 Ibu Triyanti menjelaskan usahanya menjadi meningkat 

dengan adanya pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Baitut Tamwil 

Muhammadiyah, Ibu Triyanti mengaku dengan adanya suntikan tambahan 

dana tersebut stok sayuran yang biasa sehari hanya 50 ikat menjadi 250 

ikat perhari.
79

 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran produk 

pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

anggota Usaha Kecil Menengah. 
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 Ibu Triyanti, pedagang sayuran di Pasar Wayhalim, wawancara, 5 februari 2018. 



 

 
 

c. Dana Pembiayaan Murabahah Yang Diterima Usaha Kecil Menengah 

Pada bagian Dana Pembiayaan Murabahah Yang Diterima Usaha Kecil 

Menengah terdapat 4 pertanyaan untuk 40 responden nasabah pembiayaan 

murabahah dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya: 

Tabel 3.7 

Dana Pembiayaan Murabahah Yang Diterima Usaha Kecil Menengah 

 

No Pertanyaan YA TIDAK 

1.  Apakah jumlah pembiayaan murabahah yang anda 

terima dari BTM BiMU sudah cukup ? 

29 11 

2.  Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda 

terima digunakan untuk membeli 

(kendaraan/peralatan/perlengkapan) keperluan usaha 

anda sudah cukup ? 

36 4 

3.  Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda 

terima sudah cukup untuk mengembangkan usaha 

anda ? 

35 5 

4.  Apakah BTM BiMU memberikan dana pembiayaan 

murabahah kepada usaha anggota menetapkan secara 

objektif atas unsur kehati-hatian ? 

40 0 

 

1) Apakah jumlah pembiayaan murabahah yang anda terima dari BTM 

BiMU sudah cukup ? Dari 40 responden sebanyak 29 responden 

menjawab YA atau sebesar 72,50% dan 11 responden menjawab TIDAK 

atau sebesar 27,50%. Data tersebut menunjukan bahwa sebagian besar 



 

 
 

jumlah pembiayaan murabahah yang diterima anggota sudah cukup, akan 

tetapi ada beberapa anggota terkait dana yang diberikan belum cukup. 

2) Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda terima digunakan untuk 

membeli (kendaraan/peralatan/perlengkapan) keperluan usaha anda sudah 

cukup ? Dari 40 responden sebanyak 36 responden menjawab YA atau 

sebesar 90,00% dan 4 responden menjawab TIDAK atau sebesar 10,00%. 

Hal ini menunjukan dana pembiayaan murabahah yang digunakan untuk 

keperluan usaha sudah cukup, akan tetapi ada beberapa anggota terkait 

dana pembiayaan yang diberikan belum cukup. 

3) Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda terima sudah cukup untuk 

mengembangkan usaha anda ? Dari 40 responden sebanyak 35 responden 

menjawab YA atau sebesar 87,50% dan 5 responden menjawab TIDAK 

atau sebesar 12,50%. Hal ini menunjukan dana pembiayaan murabahah 

yang diterima sudah cukup untuk mengembangkan usaha, akan tetapi ada 

beberapa anggota terkait dana pembiayaan yang diberikan untuk 

mengembangkan usaha belum cukup. 

4) Apakah BTM BiMU memberikan dana pembiayaan murabahah kepada 

usaha anggota menetapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian ? Dari 

40 responden sebanyak 40 responden menjawab YA atau sebesar 100%. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa BTM BiMU memberikan dana 

pembiayaan murabahah kepada usaha anggota menetapkan secara objektif 

atas unsur kehati-hatian. 



 

 
 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana 

pembiayaan murabahah yang diterima Usaha Kecil Menengah yang 

dipergunakan untuk keperluan usaha dan mengembangkan usaha sudah 

cukup.  

d. Modal usaha 

Pada bagian Modal usaha terdapat 3 pertanyaan untuk 40 responden anggota 

pembiayaan murabahah dengan jawaban YA atau TIDAK diantaranya: 

Tabel 3.8 

Modal Usaha  

 

No Pertanyaan YA TIDAK 

1.  Apakah selain modal yang di peroleh dari BTM 

BiMU anda menggunakan uang pribadi atau 

berbagai sumber lainnya yang diupayakan 

untuk mengembangkan usaha anggota ? 

7 33 

2.  Apakah dana pembiayaan yang diberikan BTM 

BiMU untuk menambah modal usaha anggota 

sudah cukup ? 

34 6 

3.  Apakah dengan adanya tambahan modal yang 

di berikan BTM BiMU memberikan manfaat 

yang baik terhadap peningkatan perkembangan 

usaha anggota ? 

38 2 

 



 

 
 

1) Apakah selain modal yang di peroleh dari BTM BiMU anda menggunakan 

uang pribadi atau berbagai sumber lainnya yang diupayakan untuk 

mengembangkan usaha anggota ? Dari 40 responden sebanyak 7 

responden menjawab YA atau sebesar 17,50% dan 33 responden 

menjawab TIDAK atau sebesar 82,50%. Hal ini menunjukan bahwa 

sebagian besar modal yang di peroleh dari BTM BiMU yang digunakan 

untuk mengembangkan usaha anggota, akan tetapi ada beberapa anggota 

yang menggunakan dana pribadi untuk membantu mengembangkan usaha. 

2) Apakaah dana pembiayaan yang diberikan BTM BiMU untuk menambah 

modal usaha anggota sudah cukup ? Dari 40 responden sebanyak 34 

responden menjawab YA atau sebesar 85,00% dan 6 responden menjawab 

TIDAK atau sebesar 15,00%. Data tersebut menunjukan bahwa sebagian 

besar dana pembiayaan yang diberikan BTM BiMU untuk menambah 

modal usaha anggota sudah cukup, akan tetapi ada beberapa anggota 

terkait modal usaha yang diberikan belum cukup. 

3) Apakah dengan adanya tambahan modal yang di berikan BTM BiMU 

memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan perkembangan 

usaha anggota ? Dari 40 responden sebanyak 38 responden menjawab YA 

atau sebesar 95,00% dan 2 responden menjawab TIDAK atau sebesar 

5,00%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Bapak Dwi Hendarto 

pedagang sembako pasar wayhalim menjelaskan kegunaan modal yang 

diperoleh dari BTM BiMU untuk menambah stok barang dengan adanya 



 

 
 

tambahan modal yang diberikan usaha yang dijalankan menjadi stabil dan 

cendrung meningkat. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang 

diterima anggota Usaha Kecil Menengah sudah cukup dan memberikan 

manfaat yang baik terhadap peningkatan perkembangan usaha anggota 

e. Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah. 

Pada bagian Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah.terdapat 

4 pertanyaan untuk 40 responden anggota pembiayaan murabahah dengan 

jawaban YA atau TIDAK diantaranya: 

Tabel 3.9 

Perkembangan Omzet Penjualan 

 

No Pertanyaan YA TIDAK 

1. Apakah volume penjualan usaha anggota 

mengalami peningkatan setelah memperoleh 

pembiayaan murabahah ? 

34 6 

2. Apakah anda diam ditempat dalam menawarkan 

produk usaha supaya mendapat omzet yang tinggi ? 

38 2 

3. Apakah usaha anda sudah berlangsung lama ? 31 9 

4. Apakah omset usaha anda meningkat setelah 

mendapatkan pembiayaan murabahah dari BTM 

BiMU ? 

37 3 

 



 

 
 

1) Apakah volume penjualan usaha anggota mengalami peningkatan setelah 

memperoleh pembiayaan murabahah ? Dari 40 responden sebanyak 34 

responden menjawab YA atau sebesar 85,00% dan 6 responden menjawab 

TIDAK atau sebesar 15,00%. Data tersebut menunjukan bahwa sebagian 

besar volume penjualan usaha anggota mengalami peningkatan, akan 

tetapi ada beberapa anggota yang tidak mengalami peningkatan volume 

penjualan. 

2) Apakah anda diam ditempat dalam menawarkan produk usaha supaya 

mendapat omzet yang tinggi ? Dari 40 responden sebanyak 38 responden 

menjawab YA atau sebesar 95,00% dan 2 responden menjawab TIDAK 

atau sebesar 5,00%. Hal ini menunjukan sebagian besar anggota untuk 

menawarkan produk usaha supaya mendapat omzet yang tinggi dengan 

cara diam ditempat, akan tetapi ada beberapa anggota menawarkan produk 

dengan cara berkeliling ataupun online untuk mendapatkan omzet 

penjualan yang tinggi. 

3) Apakah usaha anda sudah berlangsung lama ? Dari 40 responden 

sebanyak 31 responden menjawab YA atau sebesar 77,50% dan 9 

responden menjawab TIDAK atau sebesar 22,50%. Data tersebut 

menunjukan bahwa sebagian besar usaha yang dijalankan anggota sudah 

berlangsung lama, akan tetapi ada beberapa anggota yang usahanya belum 

berlangsung lama. 

4) Apakah omset usaha anda meningkat setelah mendapatkan pembiayaan 

murabahah dari BTM BiMU ? Dari 40 responden sebanyak 37 responden 



 

 
 

menjawab YA atau sebesar 92,50% dan 3 responden menjawab TIDAK 

atau sebesar 7,50%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Misroni sebagai pedagang ikan asin, Ibu Ayu Apriliyani sebagai 

pedagang pakaian, Ibu Triyanti pedagang sayuran, Bapak Roni usaha 

fermak levis, Bapak Hengky usaha warung klontong yang ada di Pasar 

Wayhalim. 

Bapak Misroni menggunakan modal pembiayaan dari BTM BiMU 

untuk membuka lapak ikan asin untuk isterinya. Bapak Misroni 

menjelaskan semulanya omset perhari berkisaran hanya Rp 500.000, 

Setelah mendapatkan tambahan modal dari BTM BiMU omset Misroni 

dan isterinya perhari bertambah hingga Rp 1.000.000.
80

 

Ibu Ayu Apriliyani menerangkan bahwa omset perbulan sebelum 

mendapat pembiayaan dari BTM BiMU sekitar Rp 10.000.000., setelah 

mendapat tambahan modal pembiayaan dari BTM BiMU omset Ibu Ayu 

Apriliyani naik perbulan mencapai Rp 25.000.000., Ibu Ayu Apriliyani 

menjelaskan kegunaan modal yang dia pinjam dari BTM BiMU untuk 

menambah stok barang pakaian sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar 

serta trend barang yang sedang banyak dicari. Ibu Ayu Apriliyani 
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 Misroni, wawancara dengan penulis, pedagang ikan asin di Pasar Wayhalim, Bandar 

Lampung, 6 februari 2018. 

 



 

 
 

menambahkan pada saat belanja untuk stok pakaian akan lebih murah 

karna membeli dengan porsi yang banyak sehingga harga lebih murah.
81

 

Ibu Triyanti pedagang sayuran menjelaskan semulanya omset 

perhari berkisaran hanya Rp 400.000, Setelah mendapatkan tambahan 

modal dari BTM BiMU omset Ibu Triyanti perhari bertambah hingga Rp 

650.000.
82

 

Bapak Roni usaha fermak levis menjelaskan semulanya omset 

perhari berkisaran hanya kurang dari Rp 500.000 tidak begitu meningkat,  

Setelah mendapatkan tambahan modal dari BTM BiMU omset Bapak 

Roni perhari mencapai Rp 500.000 - Rp 800.000 perhari.
83

 

Bapak Hengky usaha warung klontong menjelaskan semulanya 

omset perhari berkisaran Rp 500.000,  Setelah mendapatkan tambahan 

modal dari BTM BiMU omset Bapak Roni perhari mencapai Rp 

1.000.000 - Rp 1.500.000 perhari.
84

 

Berdasarkan wawancara dan kuesioner bahwa sebagian besar 

anggota setelah memperoleh pembiayaan murabahah yang diberikan BTM 

BiMU mengalami perkembangan peningkatan omset penjualan 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Karakteristik Pembiayaan Murabahah di BTM BiMU 

Karakteristik pembiayaan murabahah di BTM BiMU menggunakan akad 

jual beli, BTM akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anggota 

butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota untuk diangsur sesuai dengan 

kemampuan anggota. Pembiayaan murabahah yang dilakukan di BTM BiMU 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: 

pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi misalnya 

pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll.   

Harga yang telah disepakati antara pihak BTM BiMU dengan anggota 

tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran. Keuntungan dalam 

pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga 

jual, keuntungan dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, 

yaitu pihak BTM BiMU dengan anggota. 

Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, anggota 

membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan, apabila 

terjadi keterlambatan atas pembayaran angsuran pembiayaan murabahah oleh 

anggotanya maka pihak BTM BiMU akan memberikan teguran namun apabila 

cara ini tidak berhasil maka BTM BiMU akan memberikan denda atas 

keterlambatan. BTM BiMU memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan 

mengenakan jaminan pada anggota. 



 

 
 

B. Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Omzet Penjualan 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

Dari data yang diperoleh melalui penelitian langsung dan teori-teori yang 

telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka. Menurut Sutan Remy Sjahdeini 

dalam rangka memfasilitasi perdagangan atau mencukupi kebutuhan modal usaha 

bagi para anggotanya, BMT dapat menyediakan fasilitas modal usaha dengan 

akad  pembiayaan murabahah untuk pembelian dan penjualan barang dan mesin, 

akuisisi dan pemilikan (acquisition and holding) atas stok barang-barang 

persediaan, suku cadang dan penggantian (spares and replacement), bahan baku 

dan bahan setengah jadi (raw material and semi-finished goods). Peranan 

pembiayaan murabahah bagi kegiatan usaha perdagangan dapat meningkatkan 

kinerja perekonomian. Dapat dianalisis bahwa peranan pembiayaan murabahah 

dalam peningkatan omzet penjualan usaha mikro kecil menengah dapat dilihat 

dari beberapa indikator yang dapat dijabarkan sebagai berikut :  

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BTM BiMU Bandar Lampung 

Proses pengajuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh BTM BiMU 

dari hasil pengumpulan data bahwa BTM BiMU dalam memberikan 

persyaratan pembiayaan sebagai berikut :  

(8) Formulir pengajuan pembiayaan  

(9) Fotocopy KTP suami istri,  

(10) Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah 

(11) Surat penyertaan belum nikah (bagi yang belum menikah) 



 

 
 

(12) Surat keterangan domisili apabila pemohon bertempat tinggal tidak 

menetap 

(13) Peta lokasi rumah 

(14) Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan bermaksud untuk 

pembelian suatu barang. 

Verifikasi calon dokumen anggota juga dilaksanakan oleh BTM BiMU 

dimana jaminan yang diterima oleh BTM BiMU berupa: 

a. Asli SHM (sertifikat hak milik)  

b. Asli AJB (akta jual beli)  

c. Asli BPKB Motor/mobil 

Hal ini juga sesuai proses standar ketentuan OJK tentang jaminan, 

Pihak BTM BiMU akan memeriksa dokumen dan memeriksa usaha serta nilai 

jaminan yang diajukan anggota, Pihak BTM BiMU akan membuat usulan 

pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon 

anggota. Dalam proses pencairaan pembiayaan murabahah BTM BiMU 

berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C untuk menganalisa layak 

tidaknya calon anggota diberi pembiayaan modal usaha dalam hal ini pihak 

BTM menyurvei para pedagang.  

Dari data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara mengenai 

proses pengajuan pembiayaan dan dokumen yang harus dilengkapi dalam 

mengajukan pembiayaan murabahah responden dengan jawaban ya sebesar 

77,50% dan jawaban tidak sebesar 22,50%. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses mengajukan pembiayaan murabahah mudah, akan tetapi ada beberapa 



 

 
 

anggota yang mengatakan proses pengajuan pembiayaan murabahah tidak 

mudah dikarenakan prosedur awal yang terlalu rumit akan tetapi setelah 

menjadi anggota di BTM BiMU maka tahap selanjutnya akan lebih mudah 

dalam memperoleh dana.  

Produk murabahah diterapkan di BTM BiMU untuk menyediakan 

pembelian bahan baku untuk modal kerja usaha yang dibutuhkan anggota, 

yang akan dibayar kembali oleh anggota sebesar harga jual BTM (harga beli 

BTM plus keuntungan pada saat jatuh tempo). BTM BiMU juga memberikan 

keringanan pengembalian angsuran dana pembiayaan murabahah. Pembiayaan 

murabahah bisa diangsur secara bulanan dan harian dengan jangka waktu 

sesuai dengan akad yang disepakati.  

Dari data yang didapatkan dari hasil angket dan wawancara sebanyak 

100% dari 40 responden merasakan kemudahan dalam pengembalian dana 

pembiayaan. Anggota tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur 

pembiayaan murabahah, karena bagian marketing BTM BiMU akan 

melakukan penarikan angsuran tiap bulan atau harinya langsung menemui 

anggotanya dan memberikan keringanan pengembalian dana pembiayaan 

murabahah apabila anggota belum ada dana untuk membayar angsuran.  

2. Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha Kecil 

Menengah 

Produk pembiayaan murabahah untuk modal usaha sangatlah berguna 

dan bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang sedang 

membutuhkan pertambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna 



 

 
 

memperolah laba yang lebih besar dan berkesinambungan. Para pelaku usaha 

tidak hanya datang dari kalangan besar saja, namun juga datang dari golongan 

kecil seperti pedagang yang terdapat di Pasar Wayhalim Bandar Lampung. 

Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pedagang harus 

memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar untuk mengelola 

dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua pedagang kecil 

memiliki modal yang cukup, maka dari itu mayoritas dari mereka 

memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap untuk memberikan 

modal kepada lembaga-lembaga keuangan atau pun keperseorangan 

(rentenir). Dalam hal ini pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah selaku 

lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas 

pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit para 

pengusaha mikro.  

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti mengenai sasaran 

produk pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU pada pengusaha 

mikro didapat sebanyak 100% dari 40 responden menggunakan produk 

pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil 

angket dan wawancara anggota Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di 

BTM BiMU Bandar Lampung sebanyak 90,00% menyatakan usaha anggota 

mengalami perkembangan setelah menerima produk pembiayaan murabahah 

hal ini sesuai dengan sasaran produk pembiayaan murabahah pada usaha kecil 

menengah dimana usaha kecil menengah sedikit banyak mengalami 

peningkatan dalam pertumbuhan modal, pertumbuhan penjualan, dan 



 

 
 

pertumbuhan pasar. Hal ini terbukti dari data yang didapatkan sebanyak 

92,50% menunjukan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai 

dengan target dan sasaran yang di inginkan usaha anggota. 

3. Dana Pembiayan Murabahah Yang Diterima Anggota Usaha Kecil 

Menengah 

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau 

kerjasama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi 

lain atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk 

melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad 

dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari 

kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. 

Pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah 

sebagian besar segala aktivitas pembiayaan menggunakan akad pembiayaan 

murabahah. Dana pembiayaan murabahah yang diterima Usaha Mikro Kecil 

Menengah digunakan untuk membeli bahan baku atau stok barang mentah, 

bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dll. Hal ini 

terbukti dari data yang didapatkan 90,00% responden menggunakan dana 

pembiayaan murabahah untuk keperluan usaha anggota. Dari pengumpulan 

data yang dilakukan peneliti didapat hasil bahwa sebanyak 72,50% responden 

mengenai dana pembiayaan murabahah yang diterima dari Baitut Tanmwil 

Muhammadiyah BiMU sudah cukup.  

Dana pembiayaan murabahah digunakan untuk menambah stok 

barang dagang sebab peningkatan penjualan UMKM harus didukung oleh 



 

 
 

peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. 

Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum membutuhkan 

tambahan dana pembiayaan murabahah. Dari hasil angket yang mencapai 

87,50% dari 40 responden menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk 

mengembangkan usaha sudah cukup. BTM BiMU memberikan dana 

pembiayaan murabahah kepada usaha anggota menetapkan secara objektif 

atas unsur kehati-hatian. 

4. Modal Usaha  

Kemampuan finansial dalam menjalankan operasional usaha untuk 

memproduksi barang dan jasa sangat tergantung pada modal usaha yang 

dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam 

mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dari hasil angket dan wawancara 

82,50% menunjukan bahwa sebagian besar modal yang di peroleh dari BTM 

BiMU digunakan untuk mengembangkan usaha anggota akan tetapi sebanyak 

17,50% pelaku UMKM memulai usahanya selain modal yang di peroleh dari 

BTM BiMU juga menggunakan uang pribadi atau berbagai sumber lainnya 

yang diupayakan untuk mengembangkan usaha anggota.  

Semakin besar nilai pembiayaan yang diberikan oleh BTM BiMU 

maka akan semakin meningkatan modal usaha. Pembiayaan yang diberikan 

oleh BTM BiMU digunakan oleh pelaku UMKM untuk memperbaiki 

gerobak, kios dan peralatan berdagang. Selain itu digunakan juga untuk 

membeli bahan dagangan guna memenuhi stok barang dagangan.  



 

 
 

Dari hasil angket yang mencapai 85,00% dari 40 responden 

menyatakan dana pembiayaan yang diberikan BTM BiMU untuk menambah 

modal usaha anggota sudah cukup. Setiap BMT harus melakukan rutinitas 

penyaluran dana ke anggota guna untuk memenuhi kebutuhan BMT sebagai 

pemilik dana dan anggota sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat 

menguntungkan BMT.  

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti didapat sebanyak 

95,00% responden menyatakan bahwa pemberian dana pembiayaan yang 

diberikan BTM BiMU untuk menambah modal usaha anggota sangat 

memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan perkembangan usaha 

para pelaku UMKM.  

5. Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah. 

Omzet penjualan adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual 

dalam sekali bakulan/ penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UMKM. 

Anggota pembiayaan murabahah UMKM yang ada di BTM BiMU Bandar 

Lampung sebanyak 92,50% menyatakan omset penjualan usahanya meningkat 

dan sebanyak 85,00% menyatakan volume penjualan usaha anggota 

mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari 

BTM BiMU Bandar Lampung.  

Dari hasil angket dan wawancara terdapat 7,50% responden pelaku 

usaha yang mengalami penurunan omset penjualan dikarenakan permintaan 

barang yang semakin sepi karena persaingan harga di pasaran. Naik turunnya 

omset penjualan UMKM ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari yang 



 

 
 

mengandalkan penjualan secara musiman dan semakin tingginya harga bahan 

baku tetapi tidak diimbangi oleh kenaikan harga jual barang.  

Jenis usaha yang mengalami perkembangan omzet yang cukup tinggi 

disertai dengan keterampilan dari UMKM itu sendiri dalam mengelola dengan 

baik, penyerapan tambahan modal yang sesuai, manajemen yang baik dan 

strategi pemasaran yang sangat baik dari UMKM itu sendiri dan sebanyak 

77,50%  responden menyatakan usaha yang dijalankan pelaku UMKM sudah 

berlangsung lama. Sebagian besar anggota menawarkan produk usaha supaya 

mendapat omzet yang tinggi dengan cara diam ditempat sebanyak 95,00% 

responden, akan tetapi ada 5,00% responden menawarkan produk dengan cara 

berkeliling ataupun online untuk mendapatkan omzet penjualan yang tinggi. 

Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang diberikan BTM BiMU 

Bandar Lampung akan memberikan kemudahan untuk perkembangan usaha, 

terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga 

akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas penjualan, 

meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. 

Keberadaan BTM BiMU Bandar Lampung diharapkan mampu mempunyai 

efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi 

ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal 

yang bunganya relatif terlalu tinggi. Peranan pembiayaan murabahah 

diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil melalui peningkatan 

omzet penjualan. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Karakteristik pembiayaan murabahah di BTM BiMU menggunakan akad jual 

beli, harga yang telah disepakati antara pihak BTM BiMU dengan anggota 

tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran, keuntungan berbentuk 

margin penjualan yang sudah termasuk harga jual yang disepakati BTM 

BiMU dan anggota, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai 

oleh anggota dan BTM BiMU mengenakan jaminan pada anggota. 

2. Peranan pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjulan usaha 

mikro kecil dan menengah dilihat dari beberapa indikator yaitu : 

a. Pelaksanaan pembiayaan murabahah yang diterapkan di BTM BiMU 

memberikan kemudahan anggota UMKM. Proses mengajukan 

pembiayaan serta dokumen yang harus dilengkapi tergolong mudah dan 

BTM BiMU juga memberikan keringanan pengembalian angsuran dana 

pembiayaan murabahah.  

b. Sasaran produk pembiayaan murabahah membantu anggota pelaku usaha 

mikro kecil menengah dalam peningkatan usaha. Peningkatan usaha 

tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan volume 

barang dagang, dan pertumbuhan penjualan.  



 

 
 

c. Dana pembiayaan murabahah digunakan untuk keperluan usaha untuk 

menambah stok barang dagang sebab peningkatan penjualan UMKM 

harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan 

penjualan dapat terjamin.  

d. Pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU untuk menambah 

modal usaha anggota sangat memberikan manfaat yang baik terhadap 

peningkatan usaha yang dijalankan oleh anggota pelaku UMKM di Pasar 

Wayhalim. 

e. Pembiayaan murabahah yang diberikan BTM BiMU memberikan 

kemudahan untuk perkembangan usaha, terutama bagi pengusaha atau 

pedagang golongan ekonomi lemah sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas penjualan. Usaha anggota mengalami peningkatan setelah 

memperoleh pembiayaan murabahah dari BTM BiMU. Peranan 

pembiayaan murabahah memberikan dampak yang baik terhadap 

peningkatan omzet penjualan anggota 

B. Saran  

1. BMT BiMU harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi dalam 

memberikan pembiayaan murabahah yang sifatnya untuk penyuntikan dana 

bagi anggota pelaku UMKM. 

2. BTM BiMU lebih membantu dalam pembiayaan modal usaha bagi anggota 

prngusaha mikro supaya usaha yang dijalaninya menjadi lebih baik dan 

berkembang. 
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KUESIONER 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

Dengan Hormat 

Saya yang beridentitas di bawah ini memohon dengan hormat kesediaan 

Bapak/Ibu untuk mengisi seluruh pertanyaan kuesioner.  

Nama  : Ahmad Hid Pratama 

NPM  : 1451020007 

Jurusan : Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung 

Tujuan Kuesioner ini sebagai alat pengumpulan data untuk mengetahui peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan UMKM yang ada di 

BTM BiMU Bandar Lampung. 

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka peneliti memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu mengisi daftar pertanyaan yang telah 

disediakan.  

Identitas jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i akan saya jaga kerahasiaannya sesuai 

dengan kode etik penelitian. Saya ucapkan terimakasih atas ketersediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, dan peneliti 

mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Identitas Diri Bapak/Ibu Responden :  

Nama   : 

Umur   : 

Pendidikan  : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

Jenis Usaha  : 

 

 

 

 



 

 
 

I. Berilah tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan. 

Mekanisme Pembiayaan Murabahah 

No Tentang Mekanisme Pembiayaan Murabahah di 

BTM BiMU 
YA TIDAK 

8.  Apakah pembiayaan murabahah di BTM BiMU 

tersedia ? 

  

9.  Apakah pembiayaan murabahah yang diajukan 

sesuai yang diharapkan ? 

  

10.  Apakah pembiayaan murabahah digunakan untuk 

penyediaan barang yang dipesan anggota ? 

  

11.  Apakah BTM BiMU memberikan keringanan 

pengembalian dana pembiayaan murabahah  ? 

  

12.  Apakah proses mengajukan pembiayaan 

murabahah mudah ? 

  

13.  Apakah dokumen yang harus anda lengkapi dalam 

mengajukan pembiayaan murabahah mudah untuk 

di penuhi ? 

  

14.  Apakah dalam proses pencairaan pembiayaan 

murabahah yang anda terima dari BTM BiMU 

berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek 

lainnya ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Berilah tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan. 

Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada Anggota Usaha Kecil Menengah 

No Tentang Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah Pada 

Anggota Usaha Kecil Menengah 

YA TIDAK 

5.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

ditawarkan oleh BTM BiMU banyak jenisnya sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan usaha anggota ? 

  

6.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

diberikan BTM BiMU untuk mengembangkan usaha 

anggota ? 

  

7.  Apakah produk pembiayaan murabahah yang 

diberikan BTM BiMU sesuai dengan target dan 

sasaran yang di inginkan usaha anggota  ? 

  

8.  Apakah usaha anggota mengalami perkembangan 

setelah menerima produk pembiayaan murabahah ?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

III. Berilah tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan. 

Pembiayaan Murabahah Yang Diterima Usaha Kecil Menengah 

No Tentang Dana Pembiayaan Murabahah Yang 

Diterima Usaha Kecil Menengah 
YA TIDAK 

5.  Apakah jumlah pembiayaan murabahah yang anda 

terima dari BTM BiMU sudah cukup ? 

  

6.  Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda 

terima digunakan untuk membeli 

(kendaraan/peralatan/perlengkapan) keperluan usaha 

anda sudah cukup ? 

  

7.  Apakah dana pembiayaan murabahah yang anda 

terima sudah cukup untuk mengembangkan usaha 

anda ? 

  

8.  Apakah BTM BiMU memberikan dana pembiayaan 

murabahah kepada usaha anggota menetapkan secara 

objektif atas unsur kehati-hatian ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. Berilah tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan. 

Modal Usaha 

No Tentang Modal usaha YA TIDAK 

4.  Apakah selain modal yang di peroleh dari BTM 

BiMU anda menggunakan uang pribadi atau 

berbagai sumber lainnya yang diupayakan untuk 

mengembangkan usaha anggota ? 

  

5.  Apakah dana pembiayaan yang diberikan BTM 

BiMU untuk menambah modal usaha anggota 

sudah cukup ? 

  

6.  Apakah dengan adanya tambahan modal yang di 

berikan BTM BiMU memberikan manfaat yang 

baik terhadap peningkatan perkembangan usaha 

anggota ? 

  

 

V. Berilah tanda silang (√) pada pilihan jawaban yang disediakan 

Perkembangan Omzet Penjualan Usaha Kecil Menengah 

No Tentang Perkembangan Omzet Penjualan Usaha 

Kecil Menengah 
YA TIDAK 

1. Apakah volume penjualan usaha anggota 

mengalami peningkatan setelah memperoleh 

pembiayaan murabahah ? 

  

2. Apakah anda diam ditempat dalam menawarkan 

produk usaha supaya mendapat omzet yang tinggi ? 

  

3. Apakah usaha anda sudah berlangsung lama ?   

4. Apakah omset usaha anda meningkat setelah 

mendapatkan pembiayaan murabahah dari BTM 

BiMU ? 

  

 

 



 

 
 

PEDOMAN INTERVIEW 

BTM BiMU BANDAR LAMPUNG 

Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “Peranan Pembiayaan 

Murabahah Dalam Peningkatan Omzet Penjualan UMKM” 

Pertanyaan :  

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BTM BiMU Bandar Lampung ? 

2. Apa Visi dan Misi BTM BiMU Bandar Lampung ? 

3. Bagaiamana struktur organisasi/ job deskripsi  BTM BiMU Bandar Lampung ? 

4. Produk-Produk apa saja yang ada di BTM BiMU Bandar Lampung ? 

5. Bagaimana karakteristik pembiayaan murabahah yang ada di BTM BiMU Bandar 

Lampung ? 

6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ada di BTM 

BiMU Bandar Lampung ? 

7. Apa saja syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah yang ada di BTM 

BiMU Bandar Lampung ? 

8. Apa sanksi yang diberikan apabila nasabah telat membayar angsurannya ? 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOKUMENTASI PENGISIAN KUESIONER ANGGOTA PEMBIAYAAN 

MURABAHAH PELAKU UMKM DI BTM BiMU BANDAR LAMPUNG 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


