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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan elemen paling dominan 

dalam mewakili pembangunan ekonomi di suatu negara. Sebagaimana dikutip 

dalam studi yang dilakukan oleh Berger et al. (2004) yang didasarkan atas hasil 

penelitian King dan Levine (1993), tentang lembaga perbankan dan performa 

ekonomi, secara umum suatu negara dengan sistem keuangan (khususnya lembaga 

perbankan) yang baik, cenderung untuk memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang cepat. Asumsi tersebut dapat disimpulkan mengingat bank sebagai lembaga 

intermediasi dan pelaksana kebijakan moneter, menyentuh dua sektor 

perekonomian sekaligus, sektor moneter juga sektor riil. 

Michael Jeno dalam ANTARA News (2015) mengatakan bahwa sistem 

keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber daya dengan efisien 

melalui fungsi intermediasi yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Melalui 

alokasi sumber daya yang tepat, lembaga keuangan dapat mendorong terciptanya 

peluang-peluang ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Perekonomian dengan sistem keuangan yang berfungsi secara 

optimal akan mengalami percepatan pengentasan kemiskinan melalui distribusi 

modal secara efisien. 

Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi 

salah satu kunci berfungsinya sistem keuangan secara optimal. Jika masyarakat 

dapat memanfaatkan jasa keuangan dengan mudah, maka akan mendorong 
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peningkatan perputaran modal (antaranews.com, 2015). Dengan begitu, lembaga 

keuangan dapat melaksanakan pemerataan modal di dalam masyarakat, yang 

kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya 

saat ini Indonesia masih berada pada tahap inklusi keuangan yang belum mapan. 

Survei Bank Dunia (2010) dalam Booklet Keuangan Inklusif (Bank 

Indonesia, 2014) menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki 

akses terhadap lembaga keuangan formal. Sekitar 52% penduduk Indonesia hidup 

di daerah pedesaan dan sekitar 60% diantaranya tidak memiliki akses ke jasa 

keuangan formal. Rendahnya akses ini disebabkan karena tingkat pendapatan 

yang rendah, tata operasional lembaga keuangan yang rumit, kurangnya edukasi 

keuangan, biaya administrasi lembaga keuangan yang tinggi serta jauhnya lokasi 

lembaga keuangan dari tempat tinggal mereka. 

Sumber: keuangan.kontan.co.id (2013) 

 

Gambar 1.1 

Indeks Literasi Keuangan dan Indeks Utilitas 

Produk dan Jasa Keuangan Indonesia 

Kontan online (2013) dalam keuangan.kontan.co.id menyatakan bahwa: 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan kepada 8.000 orang responden, diketahui bahwa hanya 
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21,84% penduduk Indonesia tergolong well literate (memiliki pengetahuan dan 

keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, 

termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa 

keuangan). Adapun Indeks Utilitas Produk dan Jasa Keuangan (parameter atau 

indikator untuk mengukur seberapa banyak masyarakat Indonesia yang 

memanfaatkan produk dan jasa keuangan) di Indonesia adalah 59,74%. Namun 

demikian, utilitas produk dan jasa keuangan ini tidak merata di setiap sektor jasa 

keuangan. 

Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia menjadi peluang untuk 

membuat sistem keuangan yang lebih inklusif. Untuk itulah saat ini pemerintah 

(regulator), dalam hal ini OJK yang memiliki kewenangan pengaturan dan 

pengawasan di sektor jasa keuangan mulai concern pada penguatan lembaga 

keuangan sektor mikro, yang merupakan salah satu strategi menciptakan sistem 

keuangan yang lebih inklusif. 

Di samping itu, seiring dengan berkembangnya perbankan syariah di 

Indonesia, berkembang pula lembaga keuangan mikro syariah dengan sarana 

pendukung yang lebih lengkap. Ketersediaan infrasturktur baik berupa Peraturan 

Menteri, Keputusan Menteri, Standar Operational Procedure (SOP), Informasi 

Teknologi (IT), jaringan dan asosiasi serta perhatian perbankan khususnya 

perbankan syariah mempermudah masyarakat mendirikan BMT. Menurut Rivai 

dan Buchari (2009: 326), BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan salah satu 

contoh praktik lembaga keuangan mikro Islam yang melakukan penghimpunan 

dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik bank 

maupun non-bank dalam skala mikro (kecil), selain BPRS (Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Lembaga keuangan mikro 

syariah adalah salah satu bentuk upaya pemerintah melakukan dan 

mengembangkan inklusi keuangan. Pemerintah dalam hal ini OJK sedang 
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berupaya mewujudkan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan dan stabil, yang 

ditandai dengan akses keuangan yang mudah didapatkan masyarakat dan 

berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan 

taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat. Segrado (2005), dalam penelitiannya 

tentang peran Islamic microfinance terhadap tanggung jawab sosial di berbagai 

negara berpenduduk muslim, menemukan bahwa lembaga keuangan mikro Islam 

ternyata cukup berperan dalam mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

kecil. 

Perkembangan lembaga keuangan Islam sendiri dapat dilihat dalam 

sejarah perbankan Islam berawal dari Baitul Maal, yang mana di Indonesia lebih 

dikenal dengan BMT. Sesuai dengan upaya peningkatan sistem keuangan yang 

inklusif, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki 

kesempatan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat miskin atau 

berpenghasilan rendah dikarenakan proses pada BMT relatif lebih mudah 

dibandingkan bank (Ascarya dan Sanrego, 2007). Seperti halnya dinyatakan oleh 

Huda dan Heykal (2010) bahwa BMT didirikan dengan maksud untuk 

memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam 

atau BPR Islam. Bank tidak mau memberi pinjaman kepada nasabah yang 

penghasilannya hanya 10 dolar per hari. Sedangkan BMT masih mau memberi 

pinjaman kepada anggota yang penghasilannya dua dolar per hari. Selain itu 

hitungan mikro yang ada di bank adalah pembiayaan dengan nilai Rp 50-100 juta. 

Sedangkan BMT masih berani memberikan pinjaman dengan nilai Rp 100.000,- 

(Republika, online, diakses 7 Desember 2014). Berdasar data Perhimpunan BMT 
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Indonesia, dilengkapi dengan pencermatan atas data PINBUK dan data 

Kementerian Koperasi, maka diperkirakan ada sekitar 3.900 BMT yang 

operasional sampai dengan akhir tahun 2010 (BMT Center, Online, diakses 27 

November 2014), lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bank, yaitu 1.763 

(BI, 2010). Absindo (Asosiasi BMT Indonesia) sendiri mencatat, sampai pada 

bulan Desember 2012 terdapat 5.500 BMT yang tersebar di 33 provinsi Indonesia 

dengan lebih dari 22 ribu gerai dan 22 juta rekening (Syariah Mandiri, online, 

diakses 27 November 2014). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa concern 

pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membuat 

lembaga keuangan mikro (termasuk BMT) sangatlah tinggi, sebagai upaya 

penerapan sistem keuangan yang lebih inklusif, sehingga akses keuangan lebih 

mudah dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi BMT 

mampu melayani masyarakat yang kurang bankable. Oleh karena itu, apabila 

kinerja BMT berjalan dengan efektif, diharapkan dapat memberikan kemudahan 

akses keuangan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat kelas bawah. 

Namun, kendala yang selama ini dihadapi oleh BMT adalah tidak 

terpenuhinya dana yang dibutuhkan masyarakat karena jumlahnya yang lebih 

besar daripada dana yang terkumpul (Sudarsono, 2007:114), sehingga 

pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah menjadi lambat. Dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum 

Linkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi, seakan menjadi secercah 

harapan bagi BMT untuk melakukan pengembangan dan mengatasi kendala yang 
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dihadapinya selama ini, yaitu memperbesar kapasitas permodalan melalui 

kemitraan dengan Bank Umum Syariah. Kerjasama kemitraan tersebut sangatlah 

penting guna menunjang kemajuan dan pengembangan BMT, dengan 

berlandaskan semangat tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama muslim, 

begitu juga antar lembaga keuangan syariah ini. Sebagaimana kutipan dalam surat 

Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi : 

                               

         

Wa ta’a>wanu> ‘alal-birri wat-taqwa>, wa la> ta’a>wanu> ‘alal-is|mi wal-‘udwa>n(i), 
wattaqulla>h(a), innalla>ha syadi>dul-‘iqa>b(i). 

“...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” (Q.S. Al-

Maidah: 2). 

Linkage Program sendiri adalah program kemitraan/kerjasama antara bank 

umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi dalam rangka 

meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dapat dikatakan 

bahwa linkage program ini juga termasuk salah satu strategi untuk mencapai 

sistem keuangan yang lebih inklusif. Linkage Program dibagi menjadi 3 model 

jenis, yaitu executing, channeling, dan joint financing. Yang pertama executing 

adalah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional 

maupun Bank Umum Syariah) kepada Koperasi dalam rangka pembiayaan untuk 

disalurkan kepada anggota Koperasi; kedua Chaneling, pinjaman yang diberikan 

oleh Bank Umum kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang bertindak 

sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali 
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mendapat surat kuasa dari Bank Umum; dan yang ketiga, joint financing adalah 

pembiayaan bersama terhadap anggota Koperasi yang dilakukan oleh Bank 

Umum dan Koperasi. 

Keunggulan dari program kemitraan ini adalah baik bank syariah maupun 

BMT, sama-sama diuntungkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Buchari, 

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Muamalat yang dilansir 

Bisnis.com, bahwa bank Muamalat tidak menyalurkan pembiayaan mikro secara 

langsung demi menghindari persaingan bisnis dengan Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bank Muamalat, online, diakses 7 

Desember 2014). Bank Umum tidak perlu mengeluarkan biaya operasional lagi 

untuk menyalurkan pembiayaan mikro. Sedangkan dari sisi BMT, linkage 

program praktis menambah jumlah aset yang dikelola BMT. 

Jumlah dana linkage program perbankan syariah per Oktober 2012 yang 

disalurkan ke BMT selama satu tahun mencapai Rp 439,2 miliar, jauh lebih besar 

dari dana linkage ke BPRS yang sebesar Rp 207,2 miliar pada periode yang sama. 

(Syariah Mandiri, online, diakses 27 November 2014). Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa perbankan syariah lebih dominan melakukan linkage program ke 

BMT dibandingkan linkage program ke BPRS.  

Namun, dalam kenyataannya tidak semua BMT melakukan linkage 

program dengan Bank Umum Syariah. Bahkan ada diantaranya yang sebelumnya 

melakukan linkage program dengan perbankan syariah, kemudian tidak lagi 

melanjutkan linkage program-nya. Terbukti, hingga September 2012 masih ada 

BMT yang tidak melakukan linkage dengan institusi manapun. Dari 128 BMT 
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ternyata baru 75 BMT (58,5%) yang sudah melakukan linkage dengan Bank Umum 

Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (Direktorat 

Perbankan Syariah, Bank Indonesia, 2012). Data dari Direktorat Perbankan Syariah 

Indonesia, Bank Indonesia 2012, menunjukkan alasan mengapa mereka tidak 

menggunakan linkage program, diantaranya adalah pertama karena prosedur 

linkage berbelit sebesar 29%; kedua karena persyaratannya tidak bisa dipenuhi 

sebesar 18%; ketiga karena merasa tidak ada manfaat sebesar 12%; keempat, 

kebijakan asosiasi sebesar 4%; dan yang kelima, yaitu lainnya sebesar 37%. 

Sumber: Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah Indonesia 2012 

Gambar 1.2 

Alasan BMT Tidak Melakukan Linkage 

Alasan lainnya, yang mencapai angka persentase tertinggi yaitu sebanyak 

37%, mengindikasikan bahwa ada beberapa kelemahan linkage program yang 

belum diketahui, yang kemudian menyebabkan BMT tidak melakukan linkage 

dengan Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. 

Dari 128 BMT di Jawa Timur, salah satunya adalah BMT Mandiri 

Sejahtera yang sebelumnya bernama KUB 023 Karangcangkring - Dukun - Gresik  

telah melakukan linkage program dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik. 
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Dalam kerjasamanya, BMT dan Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik 

menggunakan model linkage jenis executing. Namun, pada tahun 2014 BMT 

tersebut tidak lagi linkage sebagaimana informasi dari manajer BMT Mandiri 

Sejahtera. 

Jika ditinjau dari sisi BMT dan implementasi keuangan inklusif, memang 

linkage merupakan salah satu strategi yang relevan (World Bank Document, 

2011). Namun, dari sisi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) selaku nasabah, hal 

tersebut menjadikan produk-produk BMT menjadi lebih mahal. Hal ini 

dikarenakan modal pinjaman linkage, juga memiliki rate of return, yang harus 

dibayarkan pihak BMT kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha 

Syariah/mitra linkage BMT itu sendiri. Sehingga biaya bagi hasil kepada Bank 

Umum Syariah dibebankan kepada pengguna produk keuangan BMT. Tingginya 

biaya modal yang harus dibayarkan UMK (Usaha Mikro Kecil) kepada BMT, 

dapat menyebabkan pertumbuhan UMK itu sendiri menjadi terhambat. Padahal 

UMK merupakan sektor penting yang kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional di sebuah negara. Sebagaimana yang juga disebutkan oleh Tambunan 

dalam Ascarya dan Sanrego (2008) menyatakan bahwa dibandingkan dengan 

usaha yang berskala besar, UMKM terbukti lebih tahan dan resisten terhadap 

krisis ekonomi. Yang kemudian terjadi, adalah lesunya perkembangan BMT 

karena tidak banyak UKM yang menggunakan produk jasa keuangannya. 

Keseimbangan (tawazun) merupakan salah satu pilar penyangga dari 

rancang bangun Ekonomi Islam. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, maka antara 

sektor moneter dan sektor riil juga harus seimbang. UKM termasuk sektor riil 
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yang harus digerakkan, dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa 

data dan informasi menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian 

nasional. Sebagaimana yang diungkap oleh Agus Suman dalam harian Republika 

5 Mei 2008, kontribusi UMKM terhadap PDRB Indonesia mencapai 56,7%. 

Apabila dibandingkan dengan kontribusi yang bersumber dari ekspor nonmigas 

yang hanya mencapai 15%. Lebih dari itu UMKM juga memberikan kontribusi 

sebesar 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (Ascarya dan Sanrego, 2008). 

Artinya sistem keuangan yang baik dan mampu menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat adalah sistem keuangan inklusif yang berpihak kepada 

masyarakat (sektor riil). 

Penelitian sebelumnya, juga menunjukkan bahwa adanya linkage program 

tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan mikro 

maupun bank umum. Zakir (2007) yang meneliti tentang analisis rasio return dan 

rasio risk Bank Umum sebelum dan selama berpartisipasi dalam “Linkage 

Program Bank Umum - BPR”, menunjukkan bahwa rasio NM dan ROE 

mengalami penurunan selama periode Linkage Program. Artinya bahwa kinerja 

bank lebih buruk dalam memperoleh laba bersih dibandingkan dengan periode 

sebelum Linkage Program serta mengindikasikan penurunan efisiensi bank. Hasil 

uji beda dua pihak (α= 5%) pada rasio-rasio return dan risk pun menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan selama 

bank-bank umum berpartisipasi dalam Linkage Program. Kumara (2012) meneliti 

tentang Analisis Uji Beda Kinerja BPR yang Mengikuti Linkage Program dengan 

BPR yang Tidak Mengikuti Linkage Program pada Wilayah DPC Depok. Hasil 
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pengujian menunjukkan bahwa, BPR yang tidak mengikuti linkage program tidak 

lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti linkage program, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keberadaan linkage program tidak dapat mendorong kinerja 

BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik. 

Berdasar pada latar belakang di atas penulis meneliti tentang “Mengapa 

Baitul Maal wat Tamwil Tidak Melanjutkan Linkage dengan Bank Syariah?” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Mengapa Baitul Maal wat Tamwil 

(BMT) tidak melanjutkan linkage dengan Bank Syariah?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan BMT tidak 

melanjutkan linkage program Bank Syariah, sehingga dapat diketahui juga 

bagaimana kelebihan dan kekurangan linkage program itu sendiri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai 

pihak-pihak yang terkait, antara lain : 

1. Bagi pelaku bisnis BMT 

Sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan bagi BMT lain 

dalam menggunakan linkage program Bank Syariah. 
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2. Bagi Akademisi 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi akademisi 

serta untuk menggali lebih lanjut khasanah keilmuan Ekonomi Islam di 

bidang keuangan Islam. 

3. Bagi Penulis 

Dengan meneliti lebih mendalam alasan BMT tidak melanjutkan linkage 

program, maka penulis bisa mendapatkan tambahan informasi dan 

wawasan baru mengenai penggunaan linkage program Bank Syariah, 

sehingga dapat diusulkan ke pihak regulator untuk melakukan pengaturan 

lebih lanjut terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik skripsi yaitu 

mengapa BMT tidak melanjutkan linkage program Bank Syariah, sehingga 

diketahui alasan-alasannya. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan diterapkan 

dalam proses penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum obyek penelitian yang didapat 

dari hasil wawancara dan observasi langsung pada obyek penelitian maupun pada 

dokumen-dokumen BMT yang terkumpul, serta pembahasan mengenai hasil 

penelitian. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang simpulan dari pembahasan tentang alasan BMT tidak 

melanjutkan linkage program, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

merupakan implikasi dari hasil penelitian. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI MENGAPA BAITUL MAAL WAT TAMWIL TIDAK 
MELANJUTKAN LINKAGE DENGAN BANK SYARIAH ?

DENIZAR ABDURRAHMAN MI’RAJ




