
BAB III 

BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  

 

A. Sejarah singkat berdirinya BTM 

Persyarikatan Muhammadiyah merupakan organisasi kecil keagamaan 

yang tertua diindonesia yang kini sudah memasuki usia satu abad. Dalam 

perjalanan yang demikian panjang Muhammadiyah telah tumbuh dan 

berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat besar. Jaringan 

organisasi persyarikatan Muhammadiyah telah besar diseluruh propinsi, 

kabupaten/kota dan sebagian besar kecamatan dan desa diseluruh indonesia.
1
 

Dalam rangka upaya berpartisipasi membangun bangsa, Muhammadiyah 

telah mendirikan dan mengelola belasan ribu amal usaha dibidang pendidikan, 

kesehatan, dan amal usaha panti-panti asuhan. Semua jenis amal usaha tersebut 

merupakan gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka memerangi 

kebodohan dan mengetaskan kemiskinan.
2
 

Sejak tahun 1995 persyarikatan Muhammadiyah telah merintis 

tumbuhnya Lembaga keuangan Mikro Syari’ah guna membantu memecahkan 

masalah-masalah permodalan yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan mikro 

di berbagai daerah termasuk provinsi Lampung. Lembaga keuangan mikro 

syari’ah tersebut di beri nama Koprasi syari’ah BTM Bandar Lampung. Dalam 

                                                           
1 Ir. H Jamhari Hadipurwanta, M. P. Ketua pengurus BTM, Wawancara, 1 januari 2018 
2Majelis Pustakka dan Dokumentasi PP Muhammadiyah,, Sejarah Muhammadiyah. (PWM : Lampung, 1996) h. 

19. 
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rangka upaya menjabarkan program kerja persyarikatan tersebut maka Majelis 

Ekonomi  Dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung 

tahun 2005 mencoba merintis pendirian koprasi syari’ah BTM Bandar Lampung 

dengan maksud untuk membantu memecahkan masalah permodalan yang di 

hadapi para pelaku mikro usaha kecil yang ada dipasar tempel sukarame. Koprasi 

Syari’ah BTM adalah pilot proyek majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM 

Lampung dalam rangka gerakan dakwah dibidang ekonomi dengan sasaran 

utama pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.
3
 

Pendirian koprasi Syari’ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar 

Lampung diawali dengan mengagas Lembaga Keuangan Syari’ah 

Muhammadiyah pada tahun 2004, dan dilegalkan dengan pendirian Koprasi 

Syari’ah BTM berbadan hokum koprasi pada tahun 2005. Dimulai dengan modal 

simpanan pokok Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah) .Walaupun berbadan hokum 

tahun 2005, Koprasi Syari’ah BTM Bandar Lampung mulai eksis terkelola secara 

bisnis mandiri dan professional juli 2007 sehingga dapat di pertanggung 

jawabkan kepada anggota.
4
 

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

lampung merupkan salah satu jawaban atas kondisi saat ini.
5
 hingga tahun 2013 

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

aset tumbuh 51,42 % ( aset tahun 2012 sejumlah Rp. 15.294.187.353,- pada 

                                                           
3Abdul abid Zaini, dokumentasi Rapat Akhir Tahun Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, 2010, 

h. 8.  
4Elli kasim, General Manager, Wawancara, 16 Januari 2018 
5Ir. H Jamhari Hadipurwanta, M. P. Ketua pengurus BTM, Wawancara, 1 januari 2018 
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tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 23.159.018.802,- ). Dan untuk memperluas 

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

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

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

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

Halim, dan pasar Natar.
6
 

B. Visi dan Misi BTM  

Adapun Visi Bitut Tamwil muhammadiyah Bandar Lampung Adalah “  

Menjadi Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan Dakwah 

Ekonomi Muhammadiyah “ serta memiliki misi sebagai berikut: 

1. Mensejahterakan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

dengan pola syari’ah  

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

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

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

mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah 

5. Mengembangkan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku 

kepentingan dalam meningkatkan perekonomian umat 

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

 

                                                           
6Elli kasim, General Manager, Wawancara, 16 Januari 2018 
7
Ir. H Jamhari Hadipurwanta, M. P. Ketua pengurus BTM, Wawancara, 1 januari 2018 
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Para pedagang di Pasar tempel Bandar Lampung telah menampakkan 

aktivitasnya sejak pukul 05.00 WIB. Geliat tersebut nampak dari kegiatanpara 

pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis 

dagangandiatas kios masing- masing.Menjelang siang, denyut kegiatan semakin 

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

tempel terlihat semakin ramai tidak seperti hari biasa. Barang yang dijual di 

Pasar tempel meliputi : buah–buahan, sayur– mayur, daging(sapi/ayam), ikan, 

pakaian, dan lain–lain. Tempat penjual barang– barang itu terbagi atas beberapa 

bagian.yaitu pada bagian depan, terdapat banyak toko sayuran dan makanan. 

Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual pakaian,buah-buahan, daging, dan 

ikan. Pada bagian belakang terdapat kios–kiosuntuk pedagang kebutuhan sehari–

hari. 

 

C. Struktur Organisasi Baitut Tamwil Muhammadiyah 

Sebagaimana (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya BTM juga 

memilki struktur kepengurusan yang menjadi penggerak dalam menjalankan 

komponen yang ada pada BTM. Struktur yang tersusun merupakan gambaran dari 

adanya sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalannya sebuah 

program kerja yang menjadi landasan dalam rangka mecapai tujuan dari sebuah 

organisasi tersebut, oleh karenanya kepengurusan haruslah memiliki personalia 

yang mewakili dari berbagai  aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh suatu 

organisasi. Adapun susunan kepengurusanyang ada diBTM adalah sebagai berikut  
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Dewan Pengurus Syariah 

Drs. Syamsul Hilal, M.Ag 

H. Nurvaif S. Chaniago 

Pengawas  

Ketua : H. Fachrudin Al Abidi, S.H 

Anggot : Drs.H.Habiburahman, M.M 

Dr.H.Sudarman,M.A 

Pengurus 

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

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

 Yuke Derly, S.Pd.I 

Sekretaris : Ahsanal Huda, S.P 

Bendahara : Hj.Martini Sutiyowati, S.E 

Sumber  : Dokumentasi BTM 
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STRUKTUR ORGANISASI BTM 

PERIODE 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapat Anggota 

Pengawas 

H. Fachrudin Al Abidi, S.H 

Drs. H. Habiburahman, M.M 

Dr.H.Sudarman, M.A 

Dewan Pengurus Syariah 

Drs. Syamsul Hilal, M. Ag 

H. Nurvaif S. Chaniago 

 

Anggota 

Pengelola 

Pengurus 

Ir.H Jamhari 

Hadipurwanta, M. P. 

Elli kasim 

Yuke Derly, S.Pd.I 

Ahsanal Huda, S.P 

Hj.Martini Sutiyowati, S.E 
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D. Uraian Fungsi dan Tugas Pengurus dan Pengelola Baitut Tamwil 

Muhammadiyah Bandar Lampung 

Layaknya lembaga keuangan pada umumnya, para pengurus dan 

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

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

jawab penuh atas tugas-tugas yang di amanahkan oleh perusahaan berikut ini 

penulis uraikan fungsi dan tugas tersebut: 

a. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BTM dimana 

setiap anggota wajib menghadirinya dan rapat anggota tersebut dilakukan 

setiap satu tahun sekali atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus 

melalui pengelola serta keputusan-keputusan tersebut diambil secara 

musyawarah untuk mufakat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang 

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

dipimpin oleh pengurus lain yang ditunjuk jika ketua pengurus berhalangan 

hadir. 

Dalam rapat anggota tersebut dibahas tentang kinerja semua pengurus 

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

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

didalam rapat anggota tersebut dibicarakan rencana kerja satu tahun kedepan.
8
 

 

                                                           
8
Elli kasim, General Manager, Wawancara, 16 Januari 2018 
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b. Dewan Pengurus Syariah 

Dewan pengurus adalah dewan yang beranggotakan beberapa orang 

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

dewan pengurus ini meliputi dari kebijakan-kebijakan umum lembaga atau 

nama lembaga dan anggota, serta menjembatani hubungan kerja sama dengan 

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

pihak BTM harus senantiassa melalui persetujuan dari pihak dewan 

pengurus.
9
 

c. Ketua pengurus 

Fungsi utama jabatannya adalah melakukann control secara 

keseluruhan atas aktivitas lembaga keuangan BTM dalam rangka menjaga 

kekayaan dan memberikan arahan agar BTM dapat lebih berkembang dan 

meningkat kualitasnya. 

Tugas tugas pokoknya : 

 Bertanggung jawab atas segala aktivitas BTM dan melaporkan 

perkembangan BTM kepada seluruh anggota melalui mekanisme rapat 

yang di sepakati. 

 Terkendalinya aktifitas BTM. 

 Terjaganya kondisi yang aman dan nyaman di BTM. 

                                                           
9
Syamsul Hilal, Dewan Pengurus BTM, Wawancara, tanggal 16 januari 2018 
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 Terseleksinya calon penglola/karyawan sesuai dengan formasi yang di 

butuhkan dan mengluarkan surat keputusan 

pengangkatan/pemberhentian karyawan.
10

 

d. Sekretaris pengurus 

Fungsinya adalah melakukan penglolaan pengadministrasian segala 

sesuatu yangberkaitan dengan aktifitas pengurus 

Tugas tugas pokoknya: 

 Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan 

BTM. 

 Mengarsipkan semua surat masuk dan keluar, khususnya yang berkaitan 

dengan pengurus. 

 Merencanakan rapat rutin koordinasi dan evaluasi kegiatan pengurus. 

 Mendistribusikan seluruh hasil rapat pengurus/anggota kepadapihak-

pihak yang berkepentingan. 

 Membuat mekanisme/system peminjaman untuk dokumendokumen 

penting legalitas BTM apabila di butuhkan.
11

 

 

 

 

 

                                                           
10

Jamhari Hadipurwanta, M. P. Ketua pengurus BTM, Wawancara, 16 januari 2018 
11Ahsanal huda, Sekretaris Pengurus, Wawancara, 16 januari 2018 
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e. Bendahara pengurus 

Fungsinya adalah melakukan pengelolaan keuangan BTM secara 

keseluruhan di luar unit-unit usahanya 

Tugas-tugas pokoknya 

 Melakukan pengelolaan keuangan dan menertibkan laporan keuangan 

BTM secara keseluruhan diluar unit-unit usaha yang ada 

 Memberikan laporan mengenai perkembangan simpanan wajibdan 

simpanan anggota lainnya.
12

 

f. Dewan Pengawas 

Dewan pengawas adalah dewan yang beranggotakan tiga orang 

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

keuangan dan satu orang pengawas managemen. Mereka diangkat dan 

dipilih dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berfungsi antara lain 

memberikan pertimbangan, pengarahan, dan pengawasan atas segala produk 

BTM Sukarame agar tetap sesuiadengan aturan dan prinsip yang berlaku.
13

 

g. Pengelola 

h. Anggota 

 

 

 

                                                           
12Martini Sutiyowati, Bendahara Pengurus, Wawancara, 16 januari 2018 

13 Fachrudin Al Abidi, Dewan Pengawas BTM, Wawancara, tanggal 16 januari 2018 
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E. Pesaing Bisnis 

 Pesaing bisnis BTM sukarame berdasarkan kondisi pasar saat ini 

menurut Ir. Jamhari Hadipurwanta M.P. Bahwa BTM sukarame lebih mempunyai 

kesempatan dalam bisnis berbasis koprasi, hal ini disebabkan lokasi BTM 

sukarame yang terletak ditengah kota bandar lampung, terlebih lokasinya terletak 

ditengah pasar tempel kelurahan waydadi yang mudah di jangkau oleh konsumen-

konsumennya, dari berbagai pengusaha kecil maupun pedagang-pedagang kecil. 

Salah satu keunggulan bersaing usaha koprasi adalah mengelola usahanya 

dengan kejujuran, keseriusan, ketelitian, serta penjelasan secara jelas, terbuka, dan 

dapat di terima oleh para pelanggan atau konsumen. Alasannya karena 

pekerjaannya bersifat meyakinkan kepercayaan pelanggan dan pekerjaan tersebut 

dibimbing langsung oleh Bapak Ir. Jamhari Hadipurwanta M.P., sehingga 

pekerjaan seperti apapun dapat terselsaikan. 

1. Pesaing Utama 

Pesaing utama BTM sukarame adalah usaha koprasi sejenis yang 

sudah mempunyai nama, seperti koprasi simpan pinjam, SWAMITRA yang 

terletak di jalan Zainal Abidin Pagaralam . No 73 A Labuhan Ratu, koprasi 

212 Martsyariah yang terletak di Jalur 2 Korpri Kelurahan Waydadi, dan 

koprasi konvensional lainya, seperti koprasi individual yang jelas bukan riba. 
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2. Pasar Sasaran 

Pasar yang menjadi target sasaran koprasi BTM sukarame untuk 

jangka pendek adalah sekitar pasar tempel kelurahan waydadi, sedangkan 

untuk jangka panjang kecuali dari pasar tempel kelurahan waydadi tersebut. 

Diatas juga masyarakat disekitaran pengusaha-pengusaha besar, bahkan 

merambah ke pasar perum korpri, dan juga pasar tempel way kandis serta 

menjuru kepada seluruh usaha-usaha kecil dan besar yang berada di Bandar 

Lampung.  

3. Produk-produk yang Ditawarkan 

a. Produk pembiayaan  

1 .Al-Murabahah 

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

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

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang 

disepakati.
14

Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 

pembeli.Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah 

keuntungan.Kedua pihak harusmenyepakati harga jual dan jangka waktu 

pembayaran.Harga jualdicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah 

disepakati tidak dapatberubah selama berlakunya akad. 

                                                           
14

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah, (PT Raja GrafindoPersada: Jakarta, 

2006), h. 107 
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Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara 

pembayaran cicilan (bitsaman ajil). Dalam transaksi ini barang 

diserahkansegera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara 

tangguh/cicil. 

Bai’ al-Murabahah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

usaha (modalkerja dan investasi seperti pengadaan barang modal: mesin, 

peralatan dan lainlain) dan kebutuhan perorangan.Landasan syari’ah 

transaksi murabahah terdapat dalam AL-Qur’an. 

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

ًََحَزَم ٱلِزَبٌٰ ًََأَحَّل ٱلّلُو ٱلَۡب   ٧٢َْۡع   

Artinya:  

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
15

 

2. Hiwalah 

Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang 

kepada oranglain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini 

terjadiperpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. 

Dalam istilah ulama, hiwalah adalahpemindahan beban hutang dari muh il 

(orang yang berhutang) menjadi tanggunganmuhal „alaih (orang yang 

berkewajiban membayar hutang). 

 

 

                                                           
15

Badan wakaf Al-Qur’an, Al-qur’an Terjemahannya, PT. Pantja Cemerlang Jakarta, h.47 
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3. Ijarah 

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada 

dasarnyaprinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaan 

terletak padaobjek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya 

adalah barang pada ijrah objek transaksinya adalah jasa.
16

 

Ayat–ayat yang dapat di jadikan dasar hukum beroprasionalnya 

kegiatan ijrah, pada Q.S Al-Qasas ayat 26                                                                                

ُُ ٱلَۡأِمُْن  ِٔۡجزُۡهۖ ِإَّن َخَْۡز َمِن ٱسَۡت َقاَلتۡ ِإحَۡذٍُٰيَما ََّٰٓأَبِت ٱسَۡت  ٌِ  ٧٢َٔۡجزَۡت ٱلَۡق

Artinya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ ya bapakku ambilah ia 

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

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ( pada kita ) ialahorang yang 

kuat lagi dapat di percaya” dan berika kepada : mereka upah”.
17

 

 

4. Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 

atau lebih untuk satu usaha tertentu yang mana masing-masing pihak 

memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan di tanggung bersama.
18

 

                                                           
16Muhammad Syafi’I Antonio, bank Syar’iah dan teori ke praktek, Gema Isnaini Perss, Jakarta 2001 h. 101 
17Ibid, h. 388 
18

Ibid, h. 90 
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Yakin kerja sama antara dua pihak atau lebih yaitu BTM dengan 

anggota untuk suatu usaha tertentu yang mana modalnya berasal dari kedua 

belah pihak dan keduanya sepakat dalam keuntungan dan resiko akan di  

tanggung bersama sesuai deangan kesepakatan berasama.              

          Allah berfirman dalam Q.S SAD : 24 

ًَِإَّن َكِثْز  ا ِمَن ٱلُۡخَّلَطٓاِء َلَْبِۡغِ َبعُۡضُيمۡ َعَّلَٰ َبعٍۡض ِإَلا ٱَلِذَّن َٗقاَل َلَقذۡ َظَّلَمَك ِبُسَؤاِل َنعَۡجِتَك ِإَلَٰ ِنَعاِجِوۦۖ 

ًََقِّل ًََعِمُّلٌْا ٱلَّصِّٰلَحِٰت  ًََخَزۤ َراِكع ّْٗلَءاَمُنٌْا  ًُۥُد َأَنَما َفَتَنُٰو َفٲسَۡتغَۡفَز َرَبُوۥ  ًََظَن َدا ًََأَناَب۩ َٗما ُىمۡۗ    ٧٢اۤ 

Artinya : 

 “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebaagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain,kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh”.
19

 

 

5. Mudharabah (Bagi hasil) 

Yaitu akad kebutuhan modal dengan pihak pengelola usaha 

(mudharrib).
20

untuk melakukan kegiatan usaha bersama Keuntungan yang 

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

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

bukan di akibatkan kerena kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian 

yang timbul karena kelalaian pengelola usaha akan menjadi tanggung jawab 

                                                           
19

Ibid, h. 454 
20

 Ibid, h. 567 
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pengelola itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan 

usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. 

b. Produk Simpanan 

Simpanan wadiah umat (siwadu) adalah simpanan/titpan dana 

masyarakat atau ummat yang di sediakan oleh pihak BTM untuk 

memberikan kemudahan bagi para anggota BTM dalam hal penyimpanan 

hasil usaha, dan sebuah simpanan yang dapat di setor dan di tarik sewaktu-

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

keuntungan yang di ambil oleh pihak BTM dan hanya pembayaran 

administrasi buku tabungan sebesar Rp 10.000 setiap pembukaan awal 

simpanan dan ada bagi hasil keuntungan pada saat akhir tahun bagi setiap 

nasabah koprasi syari’ah BTM Bandar Lampung. 

1)  Siwadu Personal 

Yaitu simpanan wadiah ummat yang di utamakan bagi anggota 

baru  BTM dan anggota lama BTM yang mengajukan pembiayaan, 

untuk menabung sambil membayar angsuran.kegunaannya jika suatu 

saat nasabah tidak sempat datang ke kantor kas untuk mengangsur maka 

akan di adakan penarikan di tabungan personal guna menutupi angsuran 

hari itu juga. 

2) Siwadu fitri 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan untuk nasabah guna 

menghadapi segala kebutuhan di hari raya Idul Fitri. 
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3) Siwadu Haji/Umrah 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan bagi umat islam yang 

berkeinginan melaksanakan ibadah umrah, hanya saja melalui sistem 

menabung dalam hal pemenuhan biaya ibadah haji dan umrah. 

4) Siwadu qurban 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan untuk nasabah yang 

berkeinginan untuk berkurban di hari raya Idul Adha. 

5) Siwadu Tarbiyah 

Simpanan wadiah yang di sediakan bagi umat dalam hal 

persiapan biaya pendidikan bagi anaknya yang belum atau sedang 

melaksanakan pendidikan di bangku sekolah 

6) Siwadu lembaga 

Simpanan wadiah umat yang di sediakan bagi lembaga-lembaga 

yang berada dimasyarakat untuk menyimpan hasil keuntungan dari 

lembaga tersebut. 
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4. Perbedaan Pesaing Utama Berdasarkan Interview dengan Bapak 

Syamsul Hilal Pengurus BTM bagian pemasaran, hasil yang di sajikan 

pada tabel diberikut ini. Pesaing Utama, perbandingan BTM dengan 

Koperasi. 

No Keterangan BTM Pesaing Utama 

1 Produk Memiliki produk 

Murobahah (jual-beli barang) 

Hiwalah (pengalihan hutang) 

I’jrah(perpindahan Manfaat) 

Musyarakah(akad kerja) 

Mudhorobah ( bagi hasil) 

Hanya Simpan 

Pinjam 

2 Kepuasan Konsumen Hasil Produk Tidak 

Mengecewakan dan Tidak 

Riba 

Produk riba 

3 Tenaga Ahli Tenaga profesional, terdidik 

dan dibimbing 

Ganti-ganti 

karyawan 

4 Prosedur Mudah karena ditangani 

langsung oleh bagian bidang 

masing-masing 

Sesuai keinginan 

manajemen 
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5. Strategi Pengelolaan 

 Koprasi BTM, memiliki strategi pengelolaan pelanggan yaitu dengan 

membangun dan memelihara citra perusahaan dan menjalin hubungan dengan 

para nasabah atau pelanggan sehingga tetap mempunyai kesempatan untuk 

tetap eksis dan mengikuti nasabah untuk mengembangkan pasar kewilayah-

wilayah diseluruh kota Bandar Lampung. BTM sebagai usaha koperasi 

berusaha mengelola usahanya dengan mengikuti petunjuk yang telah 

ditetapkan tepat waktu dan terjauh dari riba dan yang paling penting adalah 

memanfaatkan harga yang paling rendah dari penawaran produk pada 

konsumen.sedangkan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat 

langkah yang dilakukan BTM , dengan mencari dan menjemput nasabah dari 

tempat ketempat dan menjelaskan secara benar dan transparan , bagaimana 

proses pembiyayaan di BTM. 

 

 

 

 

 


