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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari segi 

kajian akademis maupun dalam praktek operasional. Kemajuan ekonomi Islam 

dari segi kajian akademis dikembangkan melalui pengajaran pada universitas-

universitas di berbagai negara; dari segi praktek, tercermin dengan berdirinnya 

lembaga-lembaga keuangan Islam baik perbankan maupun non-perbankan. 

Perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia sendiri mulai mendapatkan 

momentum sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 

(Antonio, 2001:25). Sejak saat itu, terbit berbagai regulasi yang memberikan 

ruang bagi perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia, yakni terbitnya 

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 

tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank 

konvensional membuka sistem pelayanan syariah pada cabangnya (dual banking 

system). 

Perkembangan selanjutnya yakni pada tahun 2004, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bunga bank (Fatwa 

MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga). Fatwa ini tentu mampu menyadarkan 

masyarakat bahwa sistem bunga yang selama ini dijalankan  tenyata dilarang 

dalam agama, hal ini membuat masyarakat menyadari bahwa mereka harus beralih 

dari sistem konvensional ke sistem syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an surah Al-Baqarah ayat 278: 
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yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ittaquu allaaha wadzaruu maa baqiya 
mina alrribaa in kuntum mu/miniina  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang 
beriman”. 
 
 Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, 
dan yang beriman dan beramal saleh serta melaksanakan shalat dan menunaikan 
zakat, sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama 
ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba agar segera meninggalkannya 
sambil mengancam mereka yang enggan. Bertaqwa kepada Allah, yakni 
hindarilah siksa Allah atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, tuhan  yang 
Mahaperkasa dan Mahaberat siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan 
menghindari praktek riba,bahkan meninggalkan sisa-sisanya. Tinggalkan sisa 
riba, yakni yang belum dipungut. Al-abbas, paman Nabi Muhammad bersama 
seorang keluarga Bani Al-Mughirah, bekerja sama mengutangi orang-orang dari 
kabilah Tsaqif secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki 
sisa harta yang belum mereka tarik, maka ayat ini melarang mereka mengambil 
sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal 
mereka. Ini jika kamu beriman. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak 
menyatu dengan iman dalam diri seseorang (Shihab, 2009:725-726) 
 

Perkembangan berikutnya yakni terbitnya peraturan perundang-undangan, 

yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional 

perbankan Syariah di Indonesia dan diperbaharui dengan terbitnya Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 yang berisi tentang prosedur dan aturan dalam 

mendirikan kantor cabang, sehingga mampu membuat cepatnya pertumbuhan 

jumlah kantor layanan bank syariah. Data statistik perbankan syariah Bank 

Indonesia pada tahun 2014 mencatat. Terdapat 12 Bank Umum Syariah yang telah 

memiliki 2.151 unit kantor cabang syariah, dan 22 bank umum konvensional yang 

memiliki Unit Usaha Syariah yang telah memiliki 320 kantor cabang (data 

statistik perbankan syariah Bank Indonesia). 
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Perkembangan perbankan syariah sudah cukup pesat, namun hal tersebut 

belum merefleksikan keberhasilan perkembangan industri keuangan syariah 

secara utuh jika tidak diiringi oleh pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang 

lain. Sistem keuangan yang adil dan efisien dapat terwujud jika setiap tipe dan 

lapisan masyarakat dapat terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan 

berusaha. (Sudarsono, 2012:7). Lembaga keuangan sendiri merupakan sebuah 

lembaga yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi antara pihak 

yang kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit 

unit). Kenyataannya perbankan syariah belum mampu menjangkau masyarakat 

secara menyeluruh, khususnya kelompok masyarakat menengah kebawah, padahal 

disanalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berada (Antonio dan 

Nugraha, 2013:125). Sektor usaha mikro, kecil ,dan menegah (UMKM) 

merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia Hal tersebut 

dapat kita lihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 
Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 

2012 
NO INDIKATOR SATUAN JUMLAH PANGSA 
1 Unit Usaha    
 Usaha Mikro Kecil, dan 

Menengah 
Unit 56.564.592 99,99 

 Usaha Besar Unit 4.968 0,01 
2 Tenaga Kerja    
 Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah 
Orang 107.657.509 97,16 

 Usaha Besar Orang 3.150.645 2,84 
3 PDB Atas Dasar Harga 

Berlaku 
   

 Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah 

Rp Milyar 4.869.568,1 59,08 

 Usaha Besar Rp Milyar 3.372.296,1 40,92 
Sumber: Kementerian koperasi dan UMKM  
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) memiliki kontribusi yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia. 

Sektor ini memiliki 99,99% unit usaha jika ditotal dari keseluruhan unit usaha 

secara nasional, lalu sektor ini juga mampu menyerap 97,16% tenaga kerja di 

Indonesia, selanjutnya sektor ini juga berkontribusi terhadap PDB sebesar 59,08% 

atas dasar harga berlaku dan 57,48% atas dasar harga konstan.  

Besarnya kontribusi sektor usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM) 

sudah seharusnya membuat sektor ini mendapatkan dukungan penuh. Perbankan 

pada kenyataannya belum mampu untuk menjangkau sektor UMKM secara 

menyeluruh dikarenakan sistem perbankan yang dinilai sulit diakses oleh sebagian 

UMKM, dalam hal persyaratan teknis, terutama soal agunan dan persyaratan 

administratif lainnya (Rivai, 2013:701).  

Kehadiran lembaga keuangan mikro sangat diperlukan untuk membantu 

permodalan dalam rangka menguatkan sektor ini. Salah satu contoh adalah 

lembaga keuangan mikro Islam yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).  BMT 

dinilai mampu untuk membantu masyarakat menengah kebawah  karena peran 

umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan 

sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah BMT 

dalam kehidupan masyarakat (Sudarsono, 2012:107). BMT bukan sekedar 

berperan membantu masyarakat dalam hal permodalan tapi juga membantu 

masyarakat agar terlepas dari sistem bunga (riba) yang dilarang dalam agama. 

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul 

maal lebih mengarah pada pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-
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profit, seperti; zakat, infaq dan shodaqoh, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan 

masyarakat kecil yang berlandaskan syariah (Sudarsono,2012:107).  

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 disebutkan bahwa 

fungsi koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional 

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sesuai Undang-Undang 

tersebut, maka secara konseptual BMT yang merupakan lembaga keuangan 

berbadan hukum koperasi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterahkan 

anggotanya.  

Keberadaan BMT diharapkan mampu mengelola dana umat dengan baik, 

yaitu kemampuan untuk memobilisasi dana dari pihak yang berlebih kepada pihak 

yang membutuhkan sehingga dana dari masyarakat yang berlebih dapat disalurkan 

kepada masyarakat yang lebih membutuhkan dana tersebut untuk modal usaha 

supaya dana tersebut menjadi lebih produktif. Kebutuhan pembiayaan sangat 

esensial bagi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan usaha (Herianingrum, 

2013:170). Harapannya, keberadaan BMT melalui pembiayaan yang 

disalurkannya mampu untuk membantu anggota dalam hal permodalan sehingga 

mampu untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha anggota sekaligus 

pendapatan anggota yang ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota 

dari anggota itu sendiri. 
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Kesejahteraan sendiri diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. 

Kesejahteraan dapat diwujudkan jika kebutuhan-kebutuhan seperti pemenuhan 

kebutuhan dasar semua individu, pekerjaan yang layak, pendapatan pertumbuhan 

ekonomi terdistribusi secara merata dapat diwujudkan dengan baik (Chapra, 

1985:3 dalam Diola, 2011:8).  

Objek dalam penelitian ini adalah BMT Mandiri Sejahtera. BMT Mandiri 

Sejahtera adalah salah satu BMT yang beroperasi di Gresik Jawa Timur. BMT ini 

memiliki perkembangan kinerja keuangan yang begitu baik sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian pada BMT ini. Perkembangan kinerja 

keuangan BMT Mandiri Sejahtera dari segi aset maupun pembiayaan selama lima 

tahun terahir dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 
Aset dan Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Selama Lima Tahun 

Terakhir  
Tahun Aset  

(Rp) 
Kenaikan 

(%) 
Pembiayaan 

(Rp) 
Kenaikan 

(%) 
2010  5.799.291.087 0  6.580.325.402 0 

2011 10.461.134.554 80.3  9.743.671.412 48.1 

2012 22.230.236.796 112.5 18.140.601.900 86.2 

2013 35.824.159.104 61.2 25.914.976.400 42.8 

2014 51.925.242.459 44.9 28.401.521.337 9.6 
Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengelola BMT 

Mandiri Sejahtera Tahun 2014. 
 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa aset dan pembiayaan BMT Mandiri 

Sejahtera mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 aset 

meningkat sebesar 80,3% dan pembiayaan meningkat sebesar 48,1%, kemudian 

pada tahun 2012 aset meningkat sebesar 112,5% dan pembiayaan meningkat 
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sebesar 86,2%. Lalu pada tahun 2013 aset meningkat sebesar 61,2% dan 

pembiayaan meningkat sebesar 42,8%. Selanjutnya pada tahun 2014 aset 

meningkat sebesar 44,9% dan pembiayaan meningkat sebesar 9,6%. 

Hal ini yang mendasari penulis memilih BMT Mandiri Sejahtera sebagai 

objek penelitian dikarenakan Mandiri Sejahtera memiliki jumlah pembiayaan 

yang begitu besar dan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahun, 

sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana peran BMT tersebut bagi 

peningkatan kesejahteraan anggota. Apakah terdapat korelasi antara tingginya 

pembiayaan tersebut dengan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan anggota? 

Berikut adalah data mengenai jumlah anggota BMT Mandiri Sejahtera. 

Tabel 1.3 
Jumlah Anggota BMT Mandiri Sejahtera Selama Lima Tahun Terakhir 

Tahun Jumlah Anggota 
dan Calon Anggota 

Kenaikan 
(%) 

2010 2.664 0 

2011 5.198 95.1 

2012 6.887 32.5 

2013 13.248 92.4 

2014 20.204 52.5 

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus dan 
pengelola BMT Mandiri Sejahtera Tahun 
2014. 

 
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa anggota BMT Mandiri Sejahtera 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 meningkat sebesar 

95,1% dari 2.664 menjadi 5.198 anggota, kemudian pada tahun 2012  meningkat 

sebesar 32,5% menjadi 6.887 anggota, lalu pada tahun 2013 meningkat sebesar 
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92,4% menjadi 13.248 anggota, dan pada tahun 2014 meningkat sebesar 52,5% 

menjadi 20.204 anggota.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pembiayaan yang diberikan 

oleh BMT Mandiri Sejahtera memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan 

anggota, khususnya anggota-anggota yang menerima pembiayaan dari BMT 

Mandiri Sejahtera, maka perlu  diketahui data mengenai anggota yang menerima 

pembiayaan. Data mengenai jumlah anggota yang menerima pembiayaan dari 

BMT Mandiri Sejahtera dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.4 
Jumlah Anggota Pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Selama Empat Tahun 

Terakhir 
Tahun Jumlah Anggota 

Dan Calon Anggota 
Kenaikan 

(%) 

2011 2.879 0 

2012 3.365 16.8 

2013 5.152 53.1 

2014 10.476 100.3 

Sumber: Laporan pertanggungjawaban pengurus 
dan pengelola BMT Mandiri 
Sejahtera Tahun 2014. 

 
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anggota yang 

menerima pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera. Pada tahun 2012 terjadi 

peningkatan sebesar 16,8% dari 2.879 menjadi 3.365 anggota. Tahun 2013 

meningkat sebesar 53.1% menjadi 5.152 anggota. Tahun 2014 meningkat sebesar 

100.3% menjadi 10.476 anggota. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, 

apakah peningkatan kinerja keuangan BMT yang cukup bagus baik dari segi asset, 

pembiayaan, maupun jumlah anggota yang meningkat setiap tahunnya mampu 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Sejahtera Bagi Peningkatan 

Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqashid Syariah”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

pertanyaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran 

pembiayaan produktif BMT Mandiri Sejahtera bagi peningkatan kesejahteraan 

anggota dalam perspektif maqashid syariah?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pembiayaan produktif BMT 

Mandiri Sejahtera terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dalam perspektif 

maqashid syariah.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian  yang akan dilaksanakan, diharapkan mamberi manfaat kepada 

pihak terkait antara lain: 

1. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih 

memahami tentang pembiayaan yang diberikan oleh BMT serta peranannya 

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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2. Bagi pengelola dan pengurus BMT 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengelola BMT bisa menerima 

masukan dari pihak eksternal untuk menjaga mutu dan kualitas layanan BMT 

sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kemaslahatan yang lebih 

besar bagi umat. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemikiran baru dan khazanah 

keilmuan bagi para akademisi serta untuk mengali lebih dalam penelitian ini, 

khususnya yang bergerak dibidang ekonomi Islam. 

4. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada 

penulis mengenai seluk beluk BMT serta peranannya bagi perekonomian 

masyarakat yang tinggal didaerah sekitarnya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan gambaran mengenai peran BMT bagi perekonomian masyarakat 

disekitarnya, serta rujukan bagi pengembangan manajemen BMT. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Merupakan bab pembuka yang berisi tentang latar belakang, rumusan 

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

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi fenomena 

yang diteliti dalam penelitian ini, kerangka berfikir dan proposisi. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian dan ruang lingkup penelitian. Dalam bab ini juga diuraikan 

tentang jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan 

juga menguraikan teknik pengumpulan data, validasi data, unit analisis 

dan pertanyaan protokol serta teknik analisis yang digunakan. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan bagaimana gambaran umum subyek dan obyek 

penelitian serta menguraikan hasil analisis penelitian serta interpretasi 

terhadap hasil penelitian. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian, yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah 

diajukan, serta hasil dari pembahasan pada bab empat. 
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