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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan semakin 

berkembang pesat, tidak hanya di perbankan tetapi juga lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB). Di sektor lembaga keuangan bank dikenal dengan 

perbankan syariah, sedangkan pada lembaga keuangan bukan bank dengan 

mengacu pada Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, terdiri dari lembaga keuangan mikro syariah, asuransi 

syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat 

berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, 

pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis 

syariah. 

Sejalan dengan semakin berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan 

penggunaan uang dalam kegiatan ekonominya, maka transaksi antara pihak 

yang mengalami surplus uang dengan pihak yang memerlukan tambahan uang 

tidak hanya dapat dilaksanakan dengan pertemuan langsung. Kehadiran pihak 

perantara, baik dalam pengertian lembaga maupun pengertian fisik, menjadi 

sesuatu yang sangat penting dalam perekonomian. Perantara ini selanjutnya 

lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah 

setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, menghimpun dana, 

 



menyalurkannya atau kedua-duanya (Kasmir, 2002).  

Adapun mengenai Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tercangkup dalam 

istilah lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaaan BMT ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembagan sektor ekonomi 

riil, terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan 

untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. 

Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan 

perdagangan, konsep baitul mal yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas 

menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih 

produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya 

juga tidak terbatas pada zakat, infaq dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi 

dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran 

pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara. 

Beberapa organisasi, intansi atau perorangan yang menaruh perhatian 

pada sejarah Islam kemudian mengambil konsep baitul mal ini dan 

memperluasnya dengan menambah ”baitul tamwil” yang berarti rumah untuk 

menguangkan uang. Menjadilah baitul mal wat tamwil (BMT). 

Di Indonesia, istilah baitul maal wat tamwil mengemuka sejak tahun 

1992. Mulanya, lembaga ini sekedar menghimpun dan menyalurkan ZIS 

(zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawan suatu instansi untuk 

dibagikan kepada para nasabah, lalu berkembang menjadi sebuah lembaga 

ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di bidang simpan-

pinjam dan usaha-usaha pada sektor riil. 



Semangat yang luar biasa untuk berekonomi dengan ber-Islam sekaligus 

itu harus didukung. BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi 

pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip 

dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni transparansi, saling rela, percaya 

dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. 

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan 

pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti 

penting prinsip – prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan 

kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun 

materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi 

keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT 

diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. 

Masalah pokok yang sering dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha apa pun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana 

atau modal untuk membiayai usahanya. Dana dibutuhkan baik untuk 

perusahaan yang baru berdiri maupun sudah berjalan bertahun-tahun. Usaha 

kecil sebagai perusahaan yang mempunyai pekerja kurang dari 20 orang atau 

nilai asset yang kurang dari Rp 200 juta. Usaha kecil ini beroperasi dalam 

bentuk perdagangan ataupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk 

perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengecer, penggrosir yang 

mempunyai toko-toko di bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. Mereka 

membeli dari grosir untuk dijual kepada pengecer atau konsumen dengan 



harga yang tidak begitu tinggi, dengan maksud meningkatkan pendapatan 

mereka.  

Sebagian nasabah BMT tersebut merupakan pedagang kecil dan pemilik 

warung-warung kelontong yang tidak membutuhkan dana besar untuk 

meningkatkan usaha mereka. Kantor BMT BUANA berada di desa Mulur 

Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Nasabah BMT BUANA berada 

dibanyak desa seperti Desa Serang, Desa Mulur, Desa Sukosari, Desa 

Karanglo, Desa pojok. Sebagian besar nasabah BMT BUANA berdagang di 

pasar tradisional di Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.  

Pedagang kecil tersebut memiliki usaha sebagai pedagang sayur, sembako ( 

Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis 

kebutuhan pokok masyarakat menurut keputusan Menteri Industri dan 

Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan 

bahan itu adalah: beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur 

ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beriodium), makanan, serta 

pedagang buah. 

Melihat uraian di atas, maka menarik minat penulis untuk melakukan 

suatu penelitian dengan judul “PERANAN BAITUL MAL WAT TAMWIL 

(BMT) BUANA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PEDAGANG 

KECIL DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN 

SUKOHARJO”. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, untuk mengetahui 

apakah pendapatan pedagang kecil yang mendapatkan pembiayaan dari BMT 

mengalami peningkatan. 



 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mengatasi masalah modal ini, pedagang kecil dapat memperoleh 

tambahan modal guna memperlancar dan mengembangkan usahanya melalui 

BMT. Dalam hal ini pihak pedagang dapat mengusahakan dengan jalan 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. 

 Berdasarkan keterangan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah “Apakah jasa pembiayaan dari BMT BUANA 

berperan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di desa Mulur”. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam perumusan masalah yang menyangkut pengaruh pemberian jasa 

pembiayaan dalam pengembangan pedagang kecil ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jasa pembiayaan yang diberikan BMT kepada 

pedagang kecil. 

2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan tersebut dapat digunakan 

pedagang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 



1. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha 

penyempurnaan pola pembinaan pedagang kecil melalui pembiayaan, 

khususnya pembiayaan dari BMT. 

2. Bagi pedagang kecil dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pengusaha kecil dalam memperlancar dan mengembangkan usahanya. 

3. Mencari jalan pemecahan terhadap hambatan yang dihadapi pedagang 

kecil terutama masalah permodalan. 

4. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang 

dihadapi oleh BMT dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat 

terutama pedagang kecil. 

 

 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi 



B. Tinjauan Umum tentang BMT 

C. Pembiayaan dalam BMT 

D. Tinjauan tentang Pedangang Kecil 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Pemikiran 

B. Hipotesis 

C. Populasi dan Sampel 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

E. Analisis Data 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Tentang BMT BUANA 

B. Gambaran Keadaan Responden 

C. Hasil Analisis Data 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 


