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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari pembangunan adalah untuk memujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang Undang dasar 1945.(Pusat Studi Ekonomi Islam. 

UMS. 2010). Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

rakyat Indonesia, maka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan dan 

diperluas terutama pembangunan ekonomi untuk mendorong tercapainya 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan taraf hidup 

pedagang kecil dan pengusaha kecil yang merupakan bagian dari seluruh 

rakyat Indonesia yang dewasa ini hidupnya masih sangat memprihatinkan, 

oleh karena itu pemerintah mengharapkan adanya partisipasi dari 

masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik 

agar tercapainya masyarakat yang  makmur dan merata. 

Para pedagang kecil salah satu bagian dari masyarakat golongan 

ekonomi lemah perlu mendapatkan uluran tangan dari pemerintah untuk 

meningkatkan taraf kehidupannya dengan mengembangkan usahanya. 

mereka sering mengalami kebangkrutan karena kekurangan modal. hal ini 

berakibat daya saing mereka tidak memadai untuk terjun ke dunia 

perdagangan pasar. mereka takut meminjam uang ke bank, karena mereka 
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tidak mempunyai sesuatu untuk dijadikan jaminan kredit. hal ini sering 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi 

diri sendiri. Para rentenir menawarkan pinjaman uang sebagai modal 

dalam perdagangan, tanpa jaminan apapun namun pengembalianya disertai 

bunga yang sangat tinggi, lambat laun hal ini menjadi beban yang berat 

bagi pedagang kecil. beban hutang yang tinggi di akibatkan oleh bunga 

yang tinggi sehingga membuat usaha mereka rintis menjadi macet. 

sehingga mereka tidak mendapat hasil apapun. hal ini akan berakibat pada 

sulitnya usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari hari karena pendapatan 

mereka digunakan untuk membayar hutang dengan bunga yang sangat 

tinggi kepada rentenir. 

Dengan berdirinya BMT AKBAR TAWANGSARI SUKOHARJO 

ikut membantu usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, khususnya masyarakat Tawangsari yang sebagian besar 

penduduknya bekerja sebagai pedagang kecil. BMT menyediakan dana 

bagi pedagang kecil sedagai modal usaha yang dengan syarat yang mudah 

dan ringan, tanpa prosedur yang berbelit belit yang nantinya akan 

membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan 

usahanya guna untuk meningkatkan pendapatan  pedagang kecil. 

Pendapatan pedagang kecil nasabah BMT AKBAR 

TAWANGSARI SUKOHARJO di pengaruhi oleh beberapa faktor, disini 

penulis hanya mengambil beberapa faktor saja antara lain :kredit, lokasi 

berjualan, dan modal sendiriuntuk mengetahui pengaruh dari faktor faktor 
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tersebut maka penulis mengambil judul skipsi : “ANALISIS FAKTOR 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG 

KECIL NASABAH BMT AKBAR TAWANGSARI SUKOHARJO” 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah, maka pokok permasalahannya 

yang dihadapi adalah :  

1. Apakah kredit dari Bmt Akbar Tawangsari Sukoharjo,lokasi berjualan, 

dan modal sendiri mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kecil nasabah Bmt Akbar Tawangsari Sukoharjo? 

2. Dari ketiga faktor tersebut, manakah yang lebih berpengaruh terhadap 

pendapatan pedagang kecil nasabah Bmt Akbar Tawangsasri 

Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh kredit dari Bmt Akbar 

Tawangsari Sukoharjo, lokasi berjualan, dan modal sendiri terhadap 

pendapatan pedagang kecil nasabah Bmt Akbar Tawangsari Suhokarjo. 

2. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang kecil nasabah Bmt Akbar Tawangsari Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambilan keputusan dalam 

menentukan kegiatan usaha. 

2. Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas tentang keadaan pedagang kecil dalam mengembangkan usaha 

guna meningkatkan pendapatan sehingga pada waktu pengembalian 

atau mengangsur kredit tersebut tidak mengalami hambatan dan tidak 

mengganggu  kebutuhan lainnya. 

3. Bagi penulis sebagai sarana untuk menerapkan teori teori yang di 

peroleh di bangku kuliah dengan melihat dan menyelesaikan masalah 

masalah yang terjadi dalam masyarakat. 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah,Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Skripsi. 
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BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang Pengertian Bmt, Tujuan Bmt, Prinsip 

Operasional Bmt, Pembiayaan Akad Bagi Hasil, Pembiayaan dengan 

Akad Jual Beli, Pengertian Kredit, Unsur-Unsur Kredit, Fungsi Kredit, 

Penggolongan Kredit, Tujuan Kredit, Jenis-Jenis Kredit, Pengertian 

Usaha Kecil, Pengertian Pendapatan, Penelitian Terdahulu, dan 

Hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentangKerangka Pemikiran, Metode Pengumpulan Data, 

Metode Analisa Data  

BAB IV: PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang sejarah singkat Bmt Akbar Tawangsari 

Sukoharjo,Struktur Organisasi, Syarat Pembukuan Pinjaman dan 

Syarat Pengajuan Pembiayaan, Gambaran Umum Nasabah yang 

Menerima Kredit, Analisa Data dan Hasil Analisis Data, Pembahasan 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

 

 

 




