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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan sistem 
bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 
berdasarkan prinsip syari’ah. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum 
sosiologis atau empiris. Jenis penelitian adalah penelitian efektifitas hukum dan 
penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan sesuai 
dengan jenis pendekatan, yaitu kualitatif. Pelaksanaan pembiayaan Musyarakah 
yang mendekati Mudharobah di BMT Arafah tidak sesuai dengan definisi 
pembiayaan Mudharobah murni pada umumnya. Namun dalam praktiknya, 
ditinjau dari akad atau perjanjian pembiayaannya, pelaksanaan bagi hasil dalam 
pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip syari’ah. 
 
Kata kunci: bagi hasil, pembiayaan Mudharobah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 
 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to identify and analyze the implementation of the system for 
financing results in Mudharobah in BMT (Baitul Maal wat Tamwil) based on the 
principles of Shariah. The research method is a method or empirical sociological 
research. Type of research is research the effectiveness of legal and descriptive 
research. Data collection method used is the study of literature and field studies. 
Data analysis methods used in accordance with the type of approach, which is 
qualitative. Implementation of Musharaka financing approaching Mudharobah in 
BMT Arafah does not fit the definition of pure Mudharobah financing in general. 
However, in practice, in terms of the contract or financing agreement, the 
implementation of the results in the financing is in compliance with Shariah 
principles. 
 
Keywords: profit sharing, financing mudharobah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 
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PENDAHULUAN 

Sistem keuangan Islam yang bebas dari riba dan berpihak pada kepentingan 

kelompok mikro sangat penting. Mengingat lembaga keuangan bank (bank 

syari’ah) memiliki sistem prosedur yang panjang dan terkesan rumit sehingga 

tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. 

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro bukan semata-mata pada aspek 

permodalan, melainkan masih ada aspek lain yang memerlukan perbaikan dan 

pendampingan. Dengan demikian, alternatifnya adalah adanya lembaga keuangan 

mikro syari’ah, yang salah satunya adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan 

dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT 

adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah 

lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba 

(sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain 

yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak, 

atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang 

kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat 

profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan 

penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang 

dijalankan berdasarkan prinsip syariat.1 

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah memiliki dua 

fungsi utama, yakni funding atau penghimpunan dana dan financing atau 

pembiayaan. Jika bentuk financing atau pembiayaan BMT salah satunya adalah 
                                                            
1 Hertanto Widodo, dkk, 1999, PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Bandung: Penerbit Mizan, hal. 81. 
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memberikan modal bagi pelaku usaha mikro dengan berbagai bentuk usaha 

pembiayaannya, maka bentuk funding atau penghimpunan BMT adalah simpanan 

(wadi’ah) dari nasabahnya.  

Keterkaitan fungsi funding dan financing BMT terutama berhubungan dengan 

rencana penghimpunan dana, agar di satu sisi tidak menimbulkan terjadinya dana 

menganggur (idle money) dan di sisi lain rencana pembiayaan untuk menghindari 

terjadi kurangnya dana/likuiditas (illiquid) saat dibutuhkan.2 

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen 

bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen 

bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen 

bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari’ah. Mekanisme lembaga 

keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi 

salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku 

bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan 

moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian 

suatu negara.3 

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan 

dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah 

Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga 

keuangan syari’ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif 

melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat 

                                                            
2 Muhammad Ridwan, 2004, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, hal.149. 
3 Muhamad, 2001, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, hal. 

13. 
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Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki 

harus benar dan lain-lain.4 

Dalam sistem keuangan Syari’ah dan BMT, model bagi hasil hanya berlaku 

untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (partnership, project 

financing partisipation). Akad ini dapat diterapkan dalam empat produk yakni; 

Mudharobah, musyarokah, muzaro’ah/mukhobaraoh dan musaqoh. Namun dalam 

praktiknya yang sering diterapkan baru pada Mudharobah  dan musyarokah, baik 

untuk funding maupun financing. Sedangkan untuk muzaro’ah/mukhobaraoh dan 

musaqoh masih sulit diterapkan karena berkaitan dengan pertanian.5 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana 

pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul 

Maal wat Tamwil)? Kedua, apakah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam 

pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sudah sesuai dengan 

prinsip syari’ah? 

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, untuk menjelaskan pelaksanaan 

sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul Maal wat 

Tamwil); kedua, untuk menganalisa apakah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam 

pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) sudah sesuai dengan 

prinsip syari’ah.  Maka nantinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan dan gambaran mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam 

pembiayaan Mudharobah di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang ditinjau dari 

prinsip syari’ah. 

                                                            
4 Muhammad Ridwan, Op. Cit., hal. 119. 
5 Ibid. Hal. 122. 
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Pada mekanisme lembaga keuangan Syari’ah dengan sistem bagi hasil, maka 

pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik 

penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi 

(kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, maka harus 

melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua 

pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan 

untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.6 

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum sosiologis atau 

empiris. Jenis penelitian adalah efektifitas hukum dan deskriptif. Metode 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis 

data disesuaikan dengan metode pendekatannya, yaitu kualitatif. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharobah di BMT 
Arafah 
 

Dalam mekanisme keuangan Syari’ah, model bagi hasil ini berhubungan 

dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun pelemparan dana/pembiayaan 

(financing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama 

usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah shohibul maal dan 

mudhorib. Shohibul maal merupakan pemilik dana yang memepercayakan 

dananya pada lembaga keuangan Syari’ah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai 

dengan perjanjian. Sedangkan mudhorib merupakan kelompok orang atau badan 

yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.7 Salah satu 

                                                            
6 Muhamad, Op. Cit., hal. 23. 
7 Muhammad Ridwan, Op. Cit., hal. 120. 
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model pembiayaan (financing) yang ada pada lembaga keuangan Syari’ah (bank 

dan BMT) tersebut ialah pembiayaan Mudharobah. 

Pembiayaan Mudharobah  yaitu hubungan kemitraan antara BMT dengan 

anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang 

yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat 

menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi resiko usaha, maka 

BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut 

disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk 

menanggulanginya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau 

kecerobohan anggota atau nasabah, maka mudhoriblah yang akan menanggung 

pengembalian modal pokoknya.8 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BMT Arafah 

bahwa:9 

“Pelaksanaan pembiayaan di BMT Arafah belum sampai ke Mudharobah tetapi 
sudah mendekati pembiayaan Mudharobah. Jika pembiayaan Mudharobah 
seluruh dana atau modalnya berasal dari BMT, maka dalam pembiayaan ini 
seperti Musyarakah yang modalnya tidak hanya dari BMT saja, tetapi ada 
penyertaan modal dari pihak anggota. Pada prinsipnya, jika ada anggota yang 
berpotensi mengalami peningkatan dalam usahanya, baik itu dari volume 
produksi atau peningkatan pemasarannya, maka BMT dapat memberikan 
modal guna peningkatan usaha tersebut. Dari pola tersebut, maka pihak BMT 
dan anggota nantinya akan menyepakati kontrak kerja atau perjanjian syirkah 
dan alat pendukung yang berupa laporan keuangan, yang selanjutnya 
digunakan untuk menentukan pembagian modal atau dana dan 
keuntungannya.” 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BMT Arafah 

belum menerapkan model pembiayaan Mudharobah murni, melainkan 

                                                            
8 Ibid. Hal. 170. 
9 Didik Nur Iskandar, Pengelola Keuangan BMT Arafah, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 12 

Januari 2015, pukul 13:50 WIB. 
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pembiayaan Musyarakah yang mendekati Mudharobah. Dengan model 

pembiayaan tersebut, maka  tentunya akan berpengaruh pada pelaksanaan sistem 

bagi hasilnya. Hal tersebut dapat diketahui dari: pertama, pelaksanaan bagi 

hasilnya yang dilakukan berdasarkan pada laporan keuangan yang dibuat oleh 

anggota atau mudhorib. Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari laporan 

keuangan per-kegiatan dan laporan keuangan penuh (tahunan), maka pelaksanaan 

pembagian hasilnya akan dilakukan dengan cara: (a) untuk laporan keuangan per-

pekerjaan, maka bagi hasil dilaksanakan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan; 

(b) untuk laporan keuangan penuh, maka bagi hasilnya dilaksanakan pada akhir 

periode atau akhir tahun. 

Kedua, penentuan nisbah bagi hasil, yang mana BMT Arafah tidak 

mempunyai standar baku dalam menentukan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan 

tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh narasumber dalam wawancaranya sebagai 

berikut: 10 

“Tidak ada faktor khusus yang mempengaruhi nisbah bagi hasil dalam 
pembiayaan Mudharobah di BMT Arafah, hal tersebut ditentukan sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak dan prediksi BMT terhadap usaha yang 
akan dikelola oleh mudhorib. Landasam untuk mengetahui prediksi BMT 
terhadap usaha yang dikelola adalah laporan keuangan pada periode 
sebelumnya. Dengan begitu BMT akan mengetahui proyeksi usaha yang 
dikelola, baik mengenai omset penjualannya maupun keuntungan dan bahkan 
kerugiannya. Sehingga dari proyeksi usaha tersebut, maka dapat diketahui 
keuntungan yang akan diperoleh dari modal yang disertakan oleh anggota dan 
BMT, yang kemudian barulah ditentukan nisbah bagi hasilnya. Jika ada 
keuntungan maka akan dibagi, dan jika ada kerugian maka akan ditanggung 
besama sesuai dengan kesepakatan, karena prinsip yang diterapkan adalah loss 
profit sharing.” 

 

Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penentuan nisbah (proporsi 

pembagian hasil)  bagi hasil dalam pembiayaan tersebut didasarkan pada aspek 
                                                            
10 Ibid. 
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berikut: (a) kesepakatan kedua belah pihak (shohibul maal dan mudhorib); (b) 

prediksi BMT (shohibul maal) terhadap usaha yang dikelola anggota (mudhorib). 

Dalam pembiayaan Mudharobah, perhitungan nisbah bagi hasil sangat 

dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yang dibiayai. 

Jika semakin tinggi tingkat resiko yang mungkin dialami, maka akan semakin 

besar juga nisbah bagi hasilnya dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, pihak 

pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Selain 

itu, pihak BMT juga harus memprediksikan perkembangan usaha yang 

dibiayainya, dengan kata lain harus memperhatikan produktifitas usaha tersebut. 

Biasanya pembiayaan Mudharobah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang 

sudah pasti. Keuntungan usaha secara Mudharobah, dibagi menurut kesepakatan 

yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal 

selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut 

disebabkan oleh kalalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.11 Hal tersebut merupakan konsep 

nisbah bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah. 

Untuk konsep nisbah bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah adalah, 

bahwa nisbah bagi hasil dihitung dari proporsional dalam penyertaan modal. Pada 

setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan 

tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan 

tingkat nisbahnya.12 

Dengan demikian, pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan 

Musyarakah yang mendekati Mudharobah di BMT Arafah di atas, dapat 
                                                            
11 Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 41. 
12 Muhammad Ridwan, Op. Cit., hal. 171. 
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disimpulkan bahwa BMT Arafah mengacu pada konsep pembiayaan Musyarakah. 

Hal tersebut ditunjukkan pada prinsip profit and loss sharing, yang mana 

keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

Dengan demikian, konsep pembiayaan Musyarakah yang mendekati Mudharobah 

di BMT Arafah berbeda dengan konsep Mudharobah murni. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

BMT Arafah ketika akan melaksanakan pembiayaan Mudharobah secara murni, 

diantaranya ialah: pertama, permasalahan mengenai karakter atau pribadi (sifat 

amanah) calon mudhorib yang akan bekerjasama dalam pembiayaan Mudharobah 

di BMT Arafah. Kedua, mengenai penyusunan laporan keuangan anggota yang 

harus dilakukan secara bertahap, karena tidak bisa serta merta langsung bisa jadi. 

Ketiga, lemahnya pemahaman anggota terhadap perjanjian pembiayaan, sehingga 

beberapa kesepakatan tidak terpenuhi.  

 
Kesesuaian Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharobah 
di BMT Arafah dengan Prinsip Syari’ah 
 

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam 

adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi bagian penentu setiap melakukan 

transaksi ekonomi, khususnya dalam pembahasan ini ialah pada pembiayaan 

Mudharobah. Oleh karena itu, pembahasan dan analisa terhadap kesesuaian 

pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah dengan prinsip 

syari’ah di BMT Arafah akan ditinjau dari segi akad atau perjanjinnya. 

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad dalam 

pembiayaan Musyarakah yang mendekati Mudharobah di BMT Arafah, 

hendaklah mengacu pada prinsip akad dalam muamalah sebagaimana yang 
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diuraikan oleh Muhammad Ridwan dalam bukunya Manajemen Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT). Selain itu juga akan diperkuat dengan uraian transaksi ekonomi 

yang dilarang dalam buku Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah 

yang dikarang oleh Makhalul Ilmi, yang diantaranya ialah: pertama, suka sama 

suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha antara kedua belah pihak yang terlibat, 

karenanya tidak boleh ada paksaan dalam membuat akad. Prinsip ini dapat dilihat 

dari: (a) awal pembuatan akad/perjanjian pembiayaan; (b) dalam penentuan 

nisbah (proporsi pembagian hasil); (c) memperhitungkan jaminan pembiayaan. 

Kedua, tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menegaskan adanya kesetaraan 

posisi atau kedudukan sebelum terjadinya akad pembiayaan. Oleh karena itu, 

seseorang tidak boleh merasa dizalimi karena kedudukannya yang kerananya 

terpaksa harus melepaskan hak miliknya. Sebelum menyetujui permohonan 

pembiayaan yang diajukan oleh anggota, maka pihak BMT akan selektif dalam 

meyetujui permohonan pembiayaan tersebut yang tujuannya untuk menghindari 

adanya pihak yang dizalimi. Aspek selektif tersebut terlihat dari: (a) Persyaratan 

administrasi; (b) nisbah bagi hasil. 

Ketiga, keterbukaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesamaan 

pengetahuan antar pihak (shohibul maal dan mudhorib) terhadap objek kerjasama. 

Jika salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka pihak lain wajib memberitahu. 

Objek kerjasama harus terbebas dari adanya manipulasi (Najsy) data ataupun 

kondisi. Prinsip keterbukaan dalam akad muamalah senada dengan larangan 

adanya unsur penipuan (tadlis) dalam transaksi-transaksi ekonomi. Prinsip 

keterbukaan/transparansi diterapkan oleh BMT dan anggota dalam beberapa hal, 

yaitu: (a) survei; (b) laporan keuangan. 
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Keempat, adalah penulisan. Pada prinsip ini, yang ditegaskan adalah 

pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang 

bekerja sama. Penulisan ini dimungkinkan terkait dengan jangka waktu ataupun 

syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Dalam 

pembiayaan Musyarakah yang mendekati Mudharobah di BMT Arafah, prinsip 

penulisan dapat diketahui dengan adanya kontrak mengenai perjanjian tersebut. 

Kontrak merupakan perjanjian dalam bentuk tertulis yang dapat digunakan 

sebagai dokumnetasi adanya akad/perjanjian pembiayaan diantara kedua belah 

pihak yang telah menyepakatinya. 

 
PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: pertama, bahwa BMT Arafah belum menerapkan 

model pembiayaan Mudharobah murni, melainkan pembiayaan Musyarakah yang 

mendekati Mudharobah. Dengan model pembiayaan tersebut, maka  tentunya 

akan berpengaruh pada pelaksanaan sistem bagi hasilnya. Hal tersebut dapat 

diketahui dari: (a) pelaksanaan bagi hasilnya yang dilakukan berdasarkan pada 

laporan keuangan yang dibuat oleh anggota atau mudhorib; (b) penentuan nisbah 

bagi hasil. 

Kedua, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BMT Arafah ketika 

akan melaksanakan pembiayaan Mudharobah secara murni, diantaranya ialah: (a) 

permasalahan mengenai karakter atau pribadi (sifat amanah) calon mudhorib yang 

akan bekerjasama dalam pembiayaan Mudharobah di BMT Arafah; (b) mengenai 

penyusunan laporan keuangan anggota yang harus dilakukan secara bertahap, 
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karena tidak bisa serta merta langsung bisa jadi; (c) lemahnya pemahaman 

anggota terhadap perjanjian pembiayaan, sehingga beberapa kesepakatan tidak 

terpenuhi. 

Ketiga, pelaksanaan pembiayaan Musyarakah yang mendekati Mudharobah 

di BMT Arafah tidak sesuai dengan definisi pembiayaan Mudharobah murni pada 

umumnya. Akan tetapi dalam praktiknya, jika ditinjau dari akad atau perjanjian 

pembiayaannya, maka pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan Musyarakah 

yang mendekati Mudharobah di BMT Arafah sudah sesuai dengan prinsip 

syari’ah, meskipun masih ada kendala/permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat 

dikemukakan antara lain: pertama, pembenahan di sektor internal yang meliputi: 

(a) difokuskan pada peningkatan kualitas sumberdaya insani pengelola BMT 

melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan mengenai metode-

metode yang berhubungan dengan praktik penghimpunan dan penyaluran dana 

BMT; (b) peran Dewan Pengawas Syari’ah BMT juga perlu ditingkatan, karena 

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) BMT bertugas mengawasi operasional BMT 

dari sudut pandang syari’ah, guna menghindari penyimpangan dalam penerapan 

produk-produk pembiayaan syari’ah di BMT. 

Kedua, pembenahan di sektor eksternal difokuskan pada upaya menyiapkan 

perangkat hukum, terutama sehubungan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan yang masih perlu diperbaharui karena materinya belum 

menyentuh kepentingan kelompok lembaga mikro keuangan syari’ah. 
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