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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh (syumuliyah).Representasi 

dari ajaran Islam yang bersifat menyeluruh tersebut adalah hakikat tentang 

penciptaan manusia.sebagaimana firman Allah: 

ِة إِنِّي َجاِعٞل ِفي  َوِإذ   َٰٓئَِك مَلَ  ضِ َقاَل َربَُّك لِل  َر  َها َمن  ٱۡل  ْا أََتج َعُل فِي خَلِيَفة ۖٗ َقاُلوَٰٓ
َها وَيَس ِفُك  َمآَٰءَ يُف ِسُد فِي ُس َلكَۖٗ َقاَل إِنِّيَٰٓ َأع َلُم َما  ٱلدِّ ِدَك وَنَُقدِّ نُ نُسَبِّحُ ِبَحم  وََنح 

 ٣٠َلَ تَع َلُموَن 
 

wa-iż qāla rabbuka lilmalā-ikati innī jā'ilun fīl-arḏi khalīfatan qālū ataj'alu fīhā 
man yufsidu fīhā wayasfiku ddimā-a wanahnu nusabbihu bihamdika wanuqaddisu 
laka qāla innī a'lamu mā lā ta'lamūna 

 
Ketika  berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku  menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi."  berkata:  Engkau  menjadikan (khalifah) di 
bumi  orang yang akan   padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 
Senantiasa bertasbih memuji Engkau dan  menycikan namaMu?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui  yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al 
Baqarah 30) 
 
 Ayat di atas menunjukkan bahwa di awal penciptaan manusia, Allah telah 

menakdirkan manusia untuk hidup di muka bumi sebagai khalifah dengan 

tugasnya sebagai pemimpin yang dapat melestarikan bumi dan melaksanakan 

hukum-hukum Allah. Kegiatan pelestarian bumi dapat diartikan sebagai kegiatan 

pengelolaan seluruh sumber daya yang ada di bumi, yang dapat dilakukan dengan 

berbagai cara tanpa melakukan berbagai perusakan dan pertumpahan darah di 

atasnya.(Zuhaili, 2008:7) 

Dan firman Allah 
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ُت  َوَما ِنسَ وَ  ٱل ِجن  خَلَق   ٥٦ِإَل  لِيَع ُبُدوِن  ٱۡل 
wamā khalaqtu aljinna wāl-insa illā liya'budūni 
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya  mengabdi 

kepada-Ku. (QS Adz Dzariyat 56) 
 Makna dari ayat tersebut tidak lain merupakan tujuan penciptaan dari 

manusia dan jin yang  disebutkan Allah untuk beribadah dan tunduk kepada setiap 

hukum, perintah, dan ketentuan-Nya (Zuhaili, 2008:524). Setiap detik kehidupan 

seorang Muslim merupakan sebuah pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT.  

Dalam kedua ayat tersebut disebutkan bahwa hakikat penciptaan manusia 

adalah untuk beribadah kepada Allah SWT serta menjadi khalifah yang bertugas 

mengelola bumi. Kedua peran manusia tersebut wajib dijalani oleh seorang 

muslim dalam rangka mencapai tujuannya untuk menggapai falah. Falahadalah 

suatu puncak kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang muslim, dimana 

kebahagiaan tersebut dapat dicapai saat seorang muslim memperoleh 

kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah digariskan oleh syariat Islam (Hidayat, 2010:219). Dapat 

disimpulkan bahwa kesejahteraan hidup di dunia merupakan salah satu ciri dan 

elemen bagi seorang muslimyang dapat dijadikan sebagai indikator tercapainya 

falah. 

 Dalam upayanya, seorang muslim diwajibkan untuk berusaha dan mencari 

penghidupan maupun rizki dengan cara yang halal dari sumber daya apapun yang 

telah disediakan oleh Allah SWT di muka bumi. Atau dengan kata lain, umat 

muslim harus melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai falah. Kegiatan 

ekonomi sendiriadalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat 
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maupun organisasi perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi barang dan 

jasa, serta melakukan konsumsi dan distribusi terhadap barang dan jasa tersebut. 

 Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia juga tidak terlepas dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh 

masyarakatnya. Kegiatan ekonomi di Indonesia utamanya pada  produksi saat ini 

banyak didominasi oleh kegiatan wirausaha yang masuk dalam kelompok usaha 

mikro. 

Tabel 1.1 
Jenis dan Jumlah Usaha di Indonesia Tahun 2011-2012 

Jenis Usaha Tahun 2011 Tahun 2012 Perkembangan 
Jumlah (unit) % Jumlah (unit) % Jumlah (unit) % 

Usaha mikro 54.559.969 98,82 55.856.176 98,79 1.296.207 2,38 
Usaha kecil 602.195 1,09 629.418 1,11 27.223 4,52 
Usaha menengah 44.280 0,08 48.997 0,09 4.717 10,65 
Usaha besar 4.952 0,01 4.968 0,01 16 0,32 
Jumlah 55.211.396  56.539.560  1.328.163  
Sumber: depkop.go.id, data diolah kembali 

Data tabel 1.1 menunjukkan bahwa usaha mikro sangat menopang 

kegiatan usaha di Indonesia.  usaha mikro di Indonesia merupakan  usaha paling 

mayoritas di tahun 2011 dengan jumlah mencapai 54.559.969 unit, atau 98,82% 

dari total jumlah  usaha di Indonesia. Pada tahun 2012  usaha mikro di Indonesia 

masih mendominasi.Jumlah usaha mikro pada 2012 merupakan  usaha terbesar 

dengan jumlah 55.856.176 unit atau 98,79% dari jumlah total unit usaha di 

Indonesia. Jumlah usaha pada 2012 pun mengalami peningkatan di seluruh .  

usaha kecil mengalami peningkatan sebanyak 2,38% dan secara unit mengalami 

peningkatan sebesar 1.296.207 unit. 

Namun sebagai salah satu  yang menopang banyak kehidupan masyarakat 

Indonesia, kegiatan usaha mikro hingga saat ini banyak terhambat oleh masalah. 
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Berbagai permasalahan yang dialami antara lain adalah masalah permodalan, 

pemasaran, bahan baku, energi dan transportasi, serta berbagai permasalahan lain. 

Namun permasalahan terbesar yang dialami oleh usaha mikro adalah masalah 

keterbatasan modal. Data-data tentang permasalahan tersebut dapat dilihat 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel1.2 berikut. 

Tabel 1.2 
Daftar Hambatan Utama Usaha Mikro di Indonesia tahun 2013 

Jenis Kendala Banyaknya Usaha (unit) 
Permodalan 957.339 
Pemasaran 535.176 
Bahan baku 629.542 
Energi dan Transportasi 86.183 
Lainnya 370.223 

Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil Badan Pusat Statistik 2013 
 
 Berdasarkan tabel1.2 di atas, masalah permodalan merupakan masalah 

yang paling banyak dialami oleh wirausaha di Indonesia.Masalah permodalan 

dialami oleh 957.339 unit usaha di Indonesia. Masalah bahan baku menempati 

urutan kedua dan dialami oleh 629.542 unit usaha di Indonesia. Di urutan ketiga 

adalah masalah pemasaran yang dialami oleh 535.176 unit usaha.Dan di urutan 

keempat adalah masalah energi dan transportasi yang dialami 86.183 unit usaha di 

Indonesia. 

Berdasarkan kondisi tersebut, peran pemerintah serta lembaga keuangan 

seperti bank sangat diperlukan untuk mengatasi masalah keterbatasan 

modal.Melalui bank penyaluran dana modal dapat dilakukan kepada masyarakat 

yang membutuhkannya. Namun dalam praktiknya,menurut Ashari sebagaimana 

dikutip Khaeli (2012:8) masih banyak bank umum yang kurang antusias dalam 
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kegiatan-kegiatan pembiayaan serta penyaluran kredit ke usaha-usaha kecil serta 

mikro. 

Praktek tersebut disebabkan oleh, pengalaman atas banyaknya kredit 

macet dan bermasalah saat diselenggarakan program Kredit Usaha Rakyat, aturan 

Bank Indonesia yang ketat agar bank umum lebih prudent dalam pembiayaan, 

serta kurangnya pengalaman beberapa bank umum dalam menyalurkan kredit ke 

usaha-usaha kecil dan mikro.Tingginya resiko pembiayaan di riil, utamanya pada 

usaha mikro menyebabkan permasalahan disintermediasi  keuangan di Indonesia. 

 Di sisi lain, sistem pembiayaan dengan seluruh instrumen yang digunakan 

oleh bank umum juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi terjadinya 

disintermediasi sistem keuangan. Sistem yang dimaksud adalah sistem bunga dan 

agunan (jaminan) yang ditetapkan bagi nasabah yang mengajukan permintaan 

kredit kepada bank umum. Sistem bunga merupakan sebuah ketidakadilan, karena 

mekanisme penetapan profit yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja 

dengan menetapkan biaya modal mendahului proses pengelolaan modal tanpa 

mengetahui bagaimana hasil usaha yang didapatkan oleh debitur di masa depan 

(Diola, 2011:2).  

 Sudah dapat dipastikan, bahwa penyaluran kredit pada dunia perbankan 

untuk saat ini hanya dapat dinikmati oleh mereka dengan usaha yang memiliki 

profitabilitas tinggi dan telah memiliki asset yang melimpah, sehingga mereka 

mampu membayar bunga kredit serta memberikan jaminan terhadap pembiayaan 

kredit yang diajukan kepada bank (Diola, 2011:2).Ketatnya regulasi serta 

ketentuan yang ditentukan oleh bank dalam pembiayaan sebuah usaha akan 
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mematikan kesempatan bagi pemilik usaha mikro yang belum menjalankan usaha 

mereka dengan profesional. Para pengusaha mikro akan memiliki akses yang 

lebih kecil kepada produk pembiayaan dari bank, karena tidak sanggup 

memberikan agunan, membayar bunga, ataupun rumitnya proses peminjaman 

dana dari bank. sebagaimana dapat dilihat pada tabel1.3 berikut. 

Tabel 1.3 
Alasan UMK Tidak Melakukan Pinjaman ke Bank 

Total UMK pemilik pinjaman 880.897 unit 
Meminjam ke Bank 302.080 unit 
Tidak meminjam ke Bank 578.817 unit 
Alasan tidak meminjam ke bank Jumlah (unit) Persentase 

Tidak berminat 294.965 50,9% 
Tidak ada agunan 102.680 17,7% 
Tidak tahu prosedur/ prosedur rumit 116.470 20,1% 
Suku bunga tinggi 58.664 10,2% 
Permohonan ditolak  6.038 1,1% 

 Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil Badan Pusat Statistik 2013 

 Dari total 880.897 unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang disurvey, 

hanya 302.080 unit yang bersedia meminjam ke bank, dan sebagian besar 

diantaranya sebanyak 578.817 unit tidak bersedia meminjam dana ke bank. Dari 

jumlah tersebut, 50,9% diantaranya tidak bersedia meminjam dana karena tidak 

berminat, 17,7% disebabkan tidak memiliki asset yang dapat dijadikan jaminan, 

20,1 % menganggap prosedur meminjam dana ke bank sangat rumit, 10,2% 

beralasan suku bunga bank terlalu tinggi, dan 1,1% beralasan permohonan 

kreditnya ditolak. 

Salah satu solusi dari persoalan tersebut adalah dengan menyediakan 

pembiayaan bagi usaha mikro melalui berbagai instrumen pembiayaan mikro 

bebas bunga, salah satunya adalah melalui BMT (Baitul Maal wa Tamwil).Dalam 
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seluruh kegiatan pembiayaannya, BMT selalu menggunakan berbagai akad 

syariah dalam memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan 

mikro, serta lebih banyak menggunakan akad-akad yang bergerak langsung di  

riil.Berdasarkan karakteristik tersebut, maka diharapkan pembiayaan yang 

dilakukan oleh BMT dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha mikro untuk 

mendapatkan modal dengan menghindari instrumen bunga dari lembaga keuangan 

konvensional yang dianggap sebagai riba dalam syariat Islam. 

 Salah satu instrumen pembiayaan yang terdapat dalam BMT adalah 

mudharabah.Mudharabah diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara shahibul 

maal(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil 

menurut kesepakatan di muka (PSAK No.59, par:6). Dalam kegiatan pembiayaan 

yang dilakukan oleh BMT, BMT berposisi sebagai shahibul maalyang 

memberikan 100% dana modal kepada usaha mikro sebagai mudharib. Dalam 

pelaksanaan usahanya, jika terjadi kerugian, BMT akan menanggung kerugian 

tersebut kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak 

mudharib(PSAK No.59, par:7). 

 Topik penelitian ini adalah mengenai peran pembiayaan mudharabah 

dalam peningkatan usaha mikro .Pembiayaanmudharabahtersebut dilakukan oleh 

BMT dalam rangka bisnis, namun juga terdapat usaha untuk mereduksi seluruh 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh UMK dalam usahanya memperoleh modal 

dari berbagai lembaga keuangan yang lebih besar.Dengan berkurangnya kesulitan 

tersebut, maka diharapkan BMT dapat menjadi lembaga intermediasi keuangan 
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yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta meningkatkan usaha dari 

industri mikro yang ada dengan efektif. 

 BMT Asy Syifa merupakan salah satu BMT yang berfokus pada 

pembiayaan mikro berbasis syariah di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, 

dan telah berdiri selama dua tahun sejak 2012. BMT Asy Syifa terhitung cukup 

aktif dalam melakukan kegiatan finasial baik pendanaan maupun kegiatan 

pembiayaan sejak berdiri dan telah memiliki aset hingga puluhan juta 

rupiah.Produk-produk yang disediakan antara lain terdiri dari berbagai produk 

tabungan, pembiayaan, serta investasi berjangka yang seluruhnya menggunakan 

akad berbasis syariah, termasuk diantaranya mudharabah. Di tahun pertama 

berdiri, BMT Asy Syifa memfokuskan pada pembiayaan mudharabah serta 

murabahah, dan mudharabah mendapatkan prosentase realisasi yang lebih besar 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.4 
Jumlah Penerima Pembiayaan BMT Asy Syifa Tahun 2013 

Pembiayaan Jumlah Penerima Prosentase 
Mudharabah (mikro) 804 53,6% 

Murabahah 562 37,5% 
Musyarakah 15 0,3% 

Bai Bitsaman Ajil 104 7,1% 
Qardh 20 1,5% 
Total 1505 100% 

 Sumber: Data Pembiayaan BMT Asy Syifa Sidoarjo 
 
 Salah satu produk pembiayaan unggulan dari BMT Asy Syifa adalah 

pembiayaan mudharabah mikro. Pembiayaan ini memiliki perbedaan dengan 

mudharabah biasa, terutama jika ditinjau dari sisi administratif, dimana 

masyarakat dapatmengajukan permohonan dana pada produk pembiayaan ini 
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tanpa melalui proses yang sangat rumit sehingga siapapun termasuk pemilik UMK 

dapat mengaksesnya dengan mudah. 

Untuk proses return dalam bentuk bagi hasil pun, BMT tidak menuntut 

bagi hasil yang memberatkan dalam produk ini. Produk ini tidak menuntut adanya 

kesepakatan atas prosentase nisbah bagi hasil yang dilakukan di awal akad. 

Sebagai gantinya, BMT mewajibkan masyarakat mengembalikan dana pokok 

yang dicicil setiap hari dalam jumlah yang sangat ringan, dan mengharapkan bagi 

hasil sejumlah berapapun yang dapat dibayarkan oleh mudharib. Dengan 

ketentuan ini, pihak BMT mempercayakan penghitungan nisbah bagi hasil kepada 

pihak mudharib setiap mencicil pembayaran uang pokok setiap harinya. 

 Antusias masyarakat terhadap produk pembiayaan mudharabah mikro 

dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan realisasi pembiayaan 

ini kepada BMT As Syifa dalam satu tahun terakhir terhitung sejak bulan Juli 

2013 hingga bulan Juni 2014, serta terdapatnya kecenderungan peningkatan 

jumlah yang signifikan sebagaimana dapat kita lihat pada tabel1.3 berikut. 

Tabel 1.5 
Data Realisasi Pembiayaan Mudharabah Mikro BMT Asy Syifa 

Juli 2013-Juni 2014 
Triwulan Jumlah Dana 

Realisasi (Rp) 

Jumlah Unit Usaha 

Penerima Dana 

Triwulan I (Juli-September 2013) 15.300.000 16 

Triwulan II (Oktober-Desember 2013) 52.750.000 44 

Triwulan III (Januari-Maret 2014) 67.000.000 41 

Triwulan IV (April-Juni 2014) 47.500.000 27 

Sumber: Data Pembiayaan BMT Asy Syifa Sidoarjo 
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 Dalam jangka waktu setahun sejak BMT Asy-Syifa mengeluarkan produk 

mudharabah mikro, jumlah penerima dana mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan setiap triwulannya. Pada triwulan I jumlah dana yang terealisasi 

sejumlah Rp15.300.000 dengan jumlah penerima dana masih sebanyak 16 orang. 

Namun jumlah tersebut meningkat pada triwulan II dan III, sebesar Rp52.750.000 

dengan penerima dana sebanyak 44 orang pada triwulan II, dan sejumlah 

Rp67.000.000 dengan penerima dana sebanyak 41 orang pada triwulan III. Jumlah 

realisasi dana dan penerima dana menurun pada triwulan IV dikarenakan 

terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pergantian pengurus pada BMT 

Asy-Syifa. 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran pembiayaan 

mudharabahpada BMT Asy Syifa untuk memberdayakan usaha kecil dan mikro 

melalui produk pembiayaan mudharabah mikro di kecamatan Taman.Tingginya 

antusias masyarakat terhadap produk pembiayaan ini, bentuk produk pembiayaan 

yang cukup unik dan masih belum terdapatnya penelitian yang membahas produk 

pembiayaan ini (sepanjang riset literatur yang dilakukan oleh penulis), membuat 

topik tentang pembiayaan mudharabah mikro ini menarik untuk diteliti. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitian yang akan 

menjadi landasan penelitian adalah “bagaimana peran BMT dalam peningkatan 

usaha mikromelalui produk pinjaman mudharabah mikro oleh BMT Asy Syifa 

Sidoarjo” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BMT dalam 

peningkatan usaha mikro melalui produk pinjaman mudharabah mikro oleh BMT 

Asy Syifa Sidoarjo 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Bagi masyarakat 

Menambah informasi bagi masyarakat tentang vitalnya peran pembiayaan 

berbasis syariah, utamanya pembiayaan mudharabah dalam peningkatan 

usaha mikro. 

2. Bagi pengelola BMT Asy Syifa 

Menjadi sarana evaluasi bagi BMT secara langsung dan independen di 

lapangan, serta memberikan informasi kepada seluruh pihak tentang adanya 

produk pinjaman mudharabah mikro, sehingga diharapkan beberapa pihak 

terkait dapat memberikan dukungannya terhadap setiap program dan produk 

dari BMT Asy Syifa. 

3. Bagi akademisi 

Menjadi landasan bagi seluruh penelitian yang berkaitan dengan BMT 

maupun pembiayaan berbasis syariah, utamanya pembiayaan mudharabah di 

masa depan. 

4. Bagi penulis 

Memenuhi tugas skripsi yang diperlukan sebagai syarat kelulusan 
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1.5 Sistematika Skripsi 

 Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menguraikan tentang pentingnya penelitan pembiayaan 

berbasis akad mudharabah ini dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, beserta rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan-landasan teori tentang BMT, pembiayaan mudharabah, 

usaha mikro, serta definisi dari peningkatan usaha.Dijelaskan pula penelitian-

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dan kerangka pemikiran 

dari penulis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan, pendekatan 

penelitian, ruang lingkup, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 

bagaimana teknik analisisnya. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta bagaimana hasil dari 

penelitian dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian serta saran yang diberikan oleh penulis. 
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