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Akad mud}a>rabah adalah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana 

(s}a>hib al-ma>l) dengan pengelola dana (mud{a>rib) untuk melakukan kegiatan usaha 

dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan. Akad 

mud}a>rabah merupakan akad kerja sama yang sangat membantu dalam 

memberdayakan ekonomi masyarakat. Seperti halnya BMT Hasanah juga 

memaksimalkan  akad pembiayaan mud}a>rabah ini untuk memberdayakan 

perekonomian para nasabahnya.  

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang 

sangat urgen untuk dibahas diantaranya: 1) Bagaimana proses pembiayaan 

mud}a>rabah di BMT Hasanah ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi? 2) 

Bagaimana aplikasi pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah ditinjau dari konsep 

pemberdayaan ekonomi? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif dengan 

pengumpulan data melalui interview, obsevasi, dan dokumenter. Adapun teknik 

pengolahan data menggunakan teknik editing, organizing, penemuan hasil riset. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deduktif. 

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Proses pembiayaan 

mud}a>rabah di BMT Hasanah ini sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan 

karena BMT Hasanah memberikan pembiayaan/modal sebagai bentuk pengalihan 

kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, agar individu lebih 

berdaya. Selain itu BMT Hasanah juga tidak menentukan usaha apa yang akan 

dilakukan nasabah, BMT Hasanah hanya mendorong potensi yang dimiliki 

nasabah dengan memberikan modal agar nasabah dapat mengoptimalisasikan 

potensi yang dimilikinya. 2) Aplikasi pembiayaan mud}a>rabah yang dijalankan 

BMT Hasanah sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi, karena BMT 

Hasanah selain memberikan modal juga  memberikan pembinaan dan 

pendampingan terhadap para nasabahnya, agar para nasabah dalam pembiayaan 

mud}a>rabah tersebut dapat menggali, menyalurkan potensi dan kreativitasnya  

yang ada dalam dirinya dalam menjalankan suatu usaha. Yang akhirnya nasabah 

tersebut dapat memperkuat potensi ekonominya untuk menuju taraf hidup yang 

lebih baik secara mandiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam bersumber pada wahyu Ilahi dan sunnah Rasul yang 

mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang 

baik di dunia maupun di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya 

kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian kesejahteraan yang hendak 

dicapai itu adalah sebagaimana yang diperintah Allah SWT dalam surat Al-

Baqarah ayat 201: 

                

 
Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, 

berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah 

kami dari siksa neraka" (Q.S. Al-Baqarah: 201) 

 

Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diperoleh seharusnya 

dilakukan melalui kegiatan ibadah dan muamalah yang bersumber dari 

ketentuan syariat yang dijiwai oleh akidah Islamiyah dan akhlak yang luhur. 

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat dimuka 

bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi.
1
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 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Teoretis Tinjauan 

Dan Praktis (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010), 3 
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Menurut wacana hukum Islam kontemporer, beragamnya praktek 

transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern dalam 

perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri. Salah satu 

persoalan yang aktual masih terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang 

adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti apakah 

bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang 

syariat Islam atau bukan. Mereka  yang menganggap bahwa bunga bank itu 

riba, mereka  menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan 

konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu 

bahwa secara esensial  lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang 

pembangunan ekonomi bangsa, termasuk dalam membantu kelancaran  

pelaksanaan ritus-ritus keagamaan mereka sendiri.
2
 

Bersamaan dengan fenomena bergairahnya masyarakat untuk kembali 

ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha 

menerapkan prinsip syariat Islam,  terutama lembaga-lembaga keuangan 

seperti perbankan, asuransi dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Lembaga-

lembaga syari'ah ini muncul sebagai salah satu solusi alternatif dalam rangka 

melestarikan syariat Islam yang di dalamnya terkandung suatu konsep  hifdz al-

mal  yang merupakan prinsip ajaran Islam. Di samping itu, munculnya 

lembaga-lembaga syari'ah  tersebut sebagai suatu solusi dalam menghadapi 

persoalan mengenai pertentangan bunga bank dengan riba. Dengan hadirnya 

lembaga-lembaga keuangan syari’ah diharapkan kepada masyarakat yang taraf 

                                                           
2
 Makhalul Ilmi, Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta: 

UII Press, 2002), 35 
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ekonominya menegah ke bawah mampu  untuk mengenal dan memanfaatkan 

jasa BMT.
3
 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT)  pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang 

keuangan. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan  bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif  dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
4
Disamping 

kegiatan menabung, BMT juga menerima transaksi titipan zakat, infaq dan 

sedekah sekaligus menyalurkan transaksi tersebut kepada yang berhak 

menerimanya. 

BMT merupakan salah satu lembaga organisasi yang bergerak dalam 

pengembangan bisnis Islam dan mencoba untuk meningkatkan perekonomian 

umat yang lemah menjadi suatu ekonomi yang benar-benar kuat serta dapat 

dinikmati oleh kalangan masyarakat khususnya kepada usaha-usaha kecil, hal 

ini dapat dilihat dan dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang 

mampu mengembangkan bisnisnya dalam bidang wirausaha serta nasabahnya 

yang mempercayakan penuh terhadap sistem pelayanan BMT tersebut. Tentu 

sangat mungkin lembaga ini mempunyai  suatu strategi pemberdayaan dan 

pengelolaan pengembangan bagi ekonomi umat.  

                                                           
3
 Hertanto Widodo, dkk. Pedoman Akuntansi Syariah Panduan Praktis Operasional 

Baitul Mal Wat Tamwil (Bandung: Mizan, 1999), 43 
4
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII 

Press,2004),126-127 



5 

 

 

 

Lembaga BMT dalam jangka waktu yang relatif singkat mampu  untuk 

menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Oleh karena itu, selain berfungsi 

sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 

Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat 

(anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). 

Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti 

perdagangan, industri dan pertanian.
5
 

Keberadaan BMT di masyarakat diharapkan mampu mengatasi 

berbagai permasalahan ekonomi masyarakat seperti rentenir yang 

mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang 

tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat 

tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam 

menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT 

diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini. 

Karena keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai 

beberapa peran:  

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.  

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.  

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih 

tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 

masyarakat dalam memenuhi dana dengan  segera.  

                                                           
5
 Zaenul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek 

(Jakarta: Alva Bet, 2000), 134 
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4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
6
 

Berdirinya BMT di satu sisi eksistensinya sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga hukum 

Islam haruslah dijadikan sebagai landasan pemberdayaan umat dalam 

pengembangan sistem ekonomi, di satu  sisi yang lain, kondisi masyarakat 

sangat mempengaruhi BMT itu sendiri. Walaupun mayoritas penduduk 

Indonesia adalah beragama Islam dan BMT didirikan atas dasar asas syariat 

Islam namun para nasabahnya khususnya dalam hal menabung tidak di 

fokuskan hanya bagi mereka yang beragama Islam, akan tetapi BMT membuka 

pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang beragama non Islam.  

Sistem operasionalnya, BMT memperlakukan nasabahnya dengan tidak 

memandang suku, ras, dan agama. Para nasabah BMT diperlakukan secara 

sama yaitu dengan aturan syariat Islam dengan konsep bagi hasil (mud}a>rabah) 

sesuai dengan syariat Islam.  

BMT merupakan suatu lembaga sosial yang sangat penting, maka ia 

harus memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sosial. Pendidikan 

merupakan komponen utama perkembangan sosial dan suatu proses yang 

digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan 

untuk mengembangkan sumber daya manusia dan dalam lembaga sosial 

lainnya akan banyak pengaruhnya  untuk menciptakan perkembangan 

ekonomi.
7
  

                                                           
6
 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis 

Dan Praktis, 365 
7
  Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima 

Yasa, 1997), 117 
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Begitu juga dalam BMT Hasanah yang didirikan oleh Bpk. Agus Edi 

Sumanto dan Bpk. Bambang Sulistio merupakan suatu lembaga keuangan  

alternatif dengan menggunakan pola pendekatan syari'ah  sebagai ujung 

tombak gerakan dakwah dalam bidang ekonomi.  

Latar belakang berdirinya BMT  Hasanah ini adalah adanya keinginan 

untuk merubah dan membangun perekonomian umat menuju kemandirian 

ekonomi dalam rangka mencapai ridha Allah SWT serta memberikan layanan 

dan solusi terbaik dalam hal penghimpunan dana, pembiayaan, pembinaan, 

pendampingan dan pengembangan ekonomi umat secara amanah  dan 

profesional. Dengan adanya BMT Hasanah ini diharapkan sebagai suatu solusi 

umat dan kepedulian masyarakat Islam untuk memberdayakan ekonomi 

masyarakat di sekitar BMT Hasanah. Salah satunya pembiayaan mud}a>rabah 

dimana pembiayaan mud}a>rabah merupakan akad kerja sama yang sangat 

membantu nasabah dalam memberdayakan ekonominya. Dengan adanya 

pembiayaan mud}a>rabah ini usaha nasabah semakin berkembang dan 

pendapatan yang dihasilkan pun semakin bertambah. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti keberadaan 

BMT Hasanah kaitannya  dengan pemberdayaan ekonomi umat dalam 

penulisan skripsi yang berjudul “PERAN PEMBIAYAAN MUD{A<RABAH 

BMT HASANAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT 

DI DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUBATEN 

PONOROGO” 
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B. Penegasan Istilah 

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 

dia menjalankan suatu peran.
8
 

2. Mud}a>rabah adalah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (s}a>hib 

al-ma>l) dengan pengelola dana (mud{a>rib) untuk melakukan kegiatan usaha 

dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan.
9
 

3. Pemberdayaan Ekonomi adalah: upaya untuk membangun daya 

(masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.
10

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana proses pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah ditinjau dari 

konsep pemberdayaan ekonomi? 

2. Bagaimana aplikasi pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah ditinjau dari 

konsep pemberdayaan ekonomi? 

 

                                                           
8
 http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html 

9
 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: UII 

Press,2008), 265 
10

 Muhammad, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 

2009), 33. 

http://carapedia.com/pengertian_definisi_peran_info2184.html


9 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah 

ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi. 

2. Untuk mengetahui aplikasi pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah 

ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis dalam pembahasan ini dapat berguna untuk: 

1. Kegunaan terapan 

Memberikan informasi atau sebagai bahan acuan bagi mereka yang akan 

meneliti dan menindak lanjuti penelitian ini. 

2. Kegunaan akademik 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak karya tulis yang membahas 

peran BMT. Namun yang secara khusus membahas tentang peran BMT 

Hasanah terhadap pemberdayaan ekonomi umat di kecamatan Mlarak 

kabubaten ponorogo belum ada. Dengan demikian ini penulis beranggapan 

penelitian ini masih layak digunakan. 
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Dalam skripsinya Nur Asiah dengan judul “Peran BMT Bina Umat 

Sejahtera Lasem Rembang Terhadap Pekembangan Usaha Mikro dan Kecil di 

Kec. Lasem”. Menyimpulkan bahwa peran BMT Bina Umat Sejahtera sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Kec. Lasem dengan alasan 

masyarakat antusias dengan adanya BMT karena bertujuan meingkatkan akses 

rakyat kecil terhadap perekonomian dan membantu pemulihan ekonomi 

rakyat.
11

 

Penelitian Abd. Rauf Waijo, tentang “Kontribusi Lembaga Keuangan 

Syariah Terhadap Sector Usaha Micro ( Studi Atas BMT Yaumi Di Ternate)”. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan dana BMT 

Yaumi terhadap sektor usaha mikro dilakukan dalam beberapa tahapan, 

pertama pengenalan persyaratan administratife yang telah ditetapkan oleh 

pihak BMT Yaumi untuk dipatuhi oleh setiap nasabah sebagai bentuk 

perjanjian kerja sama kemitraan antara BMT dengan pengusaha mikro untuk 

menghindari upaya-upaya penyelewengan yang dilakukan pihak nasabah 

maupun pihak BMT. Kedua wawancara dilakukan untuk menganalisa 

permohonan pembiayaan nasabah. Ketiga observasi atau studi kelayakan 

dilakukan oleh petugas BMT Yaumi guna mengidentifikasi keadaan nasabah 

terutama yang terkait dengan identitas jenis dan kondisi usaha nasabah 

                                                           
11

 Nur Asiah, “Peran BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang Terhadap 
Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Lasem” (Skripsi, IAIN Walisongo, 
Semarang, 2010). 
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sedangkan kontribusi BMT Yaumi sebagai lembaga intermediary dalam 

pengembangan sector usaha micro di Ternate cukup signifikan.
12

 

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki 

perbedaan dengan karya-karya di atas. Penelitian ini fokus pada studi kasus 

yang berkaitan dengan peran pembiayaan mud}a>rabah terhadap tercapainya 

pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan BMT Hasanah  serta dampak 

dari pemberdayaan tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi umat khususnya 

di Desa Jabung Mlarak Kabupaten Ponorogo. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-

bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam 

proses.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamat 

berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya. Untuk itu di dalam penelitian inni, peneliti bertindak sebagai 

instrumen, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen lain sebagai penunjang. 
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 Abd Rouf, “Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah Terhaap Sector Usaha Micro 
(Studi Atas BMT Yaumi Di Ternate)” (Skripsi , UIN Sunan Kalijaga, 2005) 

13
 Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN, 2004), 20 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Hasanah Desa Jabung Kec. 

Mlarak Kab. Ponorogo.  

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunaan dalam penelitian skripsi 

initerdiri dari satu macam, yaitu: 

Sumbe Data Primer 

1. Responden, yang terdiri dari ketua BMT Hasanah, sekretaris, dan 

bendahara. 

2. Informan, yang terdiri dari para nasabah yang melakukan pembiayaan di 

BMT Hasanah. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara dan observasi, di mana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan : 

a. Interview 

Wawancara kepada pihak BMT dan nasabah BMT Hasanah , yang 

ada hubungannya dengan data-data yang diperlukan.  

b. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
14

 Dalam 

penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi 

                                                           
14

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158. 
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terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama 

kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif.
15

  Dalam penelitian ini observasi digunakan 

dengan cara mengamati secara langsung atau meneliti secara langsung 

terhadap proses pembiayaan mud}a>rabah  serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengannya. 

6. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
16

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas, dan datannya sampai penuh. Data yang dianalisis yang 

                                                           
15

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 154.  
16

 Lihat Dalam Bodgan dan Biklen, Qualitatif Research for Education, An 

Introduction to Theory and Methods, 157. 
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berkaitan dengan peran BMT Hasanah terhadap pembrdayaan ekonomi 

umat di kecamatan Siman. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak 

perlu. Dalam penelitian ini  setelah seluruh data yang berkaitan dengan 

peran BMT Hasanah terhadap pemberdayaan ekonomi umat sudah 

terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data yang masih 

kompleks tersebut dipilih dan difokuskan menjadi lebih sederhana. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila dipelukan.
17

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Adalah penyajian data yang berkaitan dengan peran BMT Hasanah 

terhadap pemberdayaan ekonomi umat dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, 

dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang 

dipahami tersebut.
18
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan,, 338. 
18

 Ibid., 341. 
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c. Penarikan kesimpulan (Conlusion Drawing) 

Adalah analisis data terus-menerus baik selama atau sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitin 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian 

kasus negatif dan pengecekan anggota.
19

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah 

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

                                                           
19

 Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
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c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah memahami dalam pembahasan skripsi ini maka 

penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi 

sub-sub bab: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari 

keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KONSEP HUKUM ISLAM 

TENTANG MUD{A<RABAH 

Berisi tentang pengertian pemberdayaan, proses pemberdayaan 

masyarakat, pentingnya pemberdayaan ekonomi, konsep 

pemberdayaan ekonomi, pengertian akad mud}a>rabah, landasan 

hukum, rukun dan syarat mud}a>rabah, bentuk-bentuk mud}a>rabah, dan 

sistem bagi hasil dan tanggung jawab. 

BAB III: IMPLEMENTASI MUD{A<RABAH PADA BMT HASANAH 

Berisi tentang gambaran umum BMT Hasanah, mud}a>rabah dan 

implementasinya. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PERAN  PEMBIAYAAN MUD{A<RABAH DI 

BMT HASANAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI 

UMAT 

Berisi tentang sistem analisis pembiayaan mud}a>rabah di tinjau dari 

konsep pemberdayaan ekonomi, aplikasi pembiayaan mud}a>rabah 

ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi. 

BAB V:  PENUTUP 

Berisi sub bab kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang berguna 

bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 



 

18 
 

BAB II 

TINJAUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KONSEP HUKUM 

ISLAM TENTANG MUD{A<RABAH 

 

A. Pemberdayaan Ekonomi 

1. Pengertian Pemberdayaan 

Dalam Oxford English Dictionary kata empower mengandung dua 

arti. Pertama, to give power or authority (memberi kekuasaan, mengalihkan 

kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain). Kedua, to give ability 

to or enable (upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan). Dengan 

merujuk pada pengertian di atas, maka pemberdayaan ekonomi rakyat berarti 

upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan 

yang dimiliki rakyat.
1
 

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah (empowerment) atau 

pembangunan (developmen). Pemberdayaan menurut Mc. Andle yang dikutip 

oleh Herry Hikmat, adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-

orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigma 

pembangunan yang bertumpu pada rakyat (people centred development). 

Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat (umat) untuk 

meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. 

                                                           
1
 Muhammad, Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di indonesia  

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 111 
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Adapun pengembangan masyarakat , adalah suatu usaha yang 

digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan 

masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang 

dimilikinya, baik dalam bentuk alam atau tenaga, serta menggali inisiatif-

inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan 

investasi guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi.
2
 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman 

bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah menjadikan suatu 

masyarakat (umat) yang berdaya dalam arti dapat memilih dan mempunyai 

kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan, dan yang terpenting adalah 

bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang 

aktif dan bukan penerima pasif serta mengutamakan inisiatif dan kreasi 

masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (power) kepada 

masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.
3
 

 

2. Proses Pemberdayaan Masyarakat 

Sebenarnya, masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari 

sumber-sumber daya alam yang ada maupun dari sumber-sumber sosial-

budaya. Masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan 

berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang mereka 

alami. Cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada di 

masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat. 

                                                           
2
 Sugihanto, Peluang Bank Syari’ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 32-33 
3
 Ibid., 33 
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Di dalam pemberdayaan masyarakat, faktor yang paling penting 

adalah bagaimana mendudukkan  masyarakat pada posisi pelaku (subjek) 

pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif. Konsep gerakan 

pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengutamakan inisiatif dan 

kreasi masyarakat dengan strategi pokok adalah memberi kekuatan (power) 

kepada masyarakat. 

Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang 

dihadapi harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali 

kebutuhan-kebutuhannya. Mereka juga dilatih untuk dapat merumuskan 

rencana-rencananya serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan 

sewadaya. Dengan perkataan lain, gerakan pemberdayaan masyarakat dalam 

pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan 

pembangunan tersebut harus selalu didorong dan ditumbuh kembangkan 

secara bertahap, ajeg, dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat 

adalah semangat solidaritas, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan 

pada perasaan moral, kepercayaan, dan cita-cita bersama. 

Karena itulah, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, 

bahu membahu, saling membantu, dan mempunyai komitmen moral dan 

sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan tersebut 

dalam semua aspek dan tingkatan.
4
 

Langkah-langkah dalam proses pemberdayaan masyarakat meliputi: 

                                                           
4
 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Edisi Revisi (Bandung: 

Humaniora Utama Press, 2010), 217-218 
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1. Setiap warga masyarakat dilatih untuk mempunyai tingkat kepekaaan yang 

tinggi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi. 

2. Warga masyarakat dilatih atau diberikan berbagai macam keterampilan 

sebagai jawaban atas kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. 

3. Warga masyarakat dibina untuk selalu suka bekerja sama dalam 

memecahkan suatu masalah. 

 

3. Pentingnya Pemberdayaan Ekonomi 

Teori pemberdayaan ini muncul setalah kegagalan teori-teori 

pembangunan seperti Growth Approach (pendekatan pertumbuhan) dan teori 

Rostow yang menekankan pada strategi industrialisasi, substitusi impor dan 

investasi dan padat modal untuk mendongkrak potensi yang ada pada 

masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua 

kecenderungan, 

Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses 

memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat, agar individu menjadi lebih berdaya. Proses 

ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset internal guna 

mendukung pembangunan kemandiriaan mereka melalui organisasi. Proses 

ini dapat disebut sebagai kecenderugan primer dari makna pemberdayaan.
5
 

Sedangkan yang kedua, atau kecenderungan sekunder menekankan 

pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu 

                                                           
5
Sugihanto, Peluang Bank Syari’ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, 34 
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memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya, melalui proses dialog. Sasaran pembangunan sosial yang 

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat adalah individu, keluarga, dan 

komunitas yang memungkinkan untuk melakukan tindakan atau aksi dalam 

meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya. Oleh karena itu, 

penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan 

sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu 

pada proses yang sifatnya partisipatif, yaitu terakomodasinya aspirasi, terbuka 

pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat (stakeholders).  

Kondisi ini dapat ditunjukkan dengan indikator aktualisasi diri atau 

koaktualisasi eksistensi masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat yang 

penting adalah bagaimana menjadikan masyarakat pada posisi pelaku 

pembangunan yang aktif, masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan 

permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali 

kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan 

pembangunan secara mandiri dan swadaya. Oleh karena itu, seluruh warga 

masyarakat harus selalu bekerja  bahu-membahu, saling membantu dan 

mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi.
6
 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada upaya untuk 

mendorong dan memobilisasi sumber-sumber sosial sehingga masyarakat 

dapat menyatakan kebutuhannya, menyampaikan pendapatnya, serta memiliki 

kemampuan untuk menggali dan memanfaatkan sumber lokal yang tersedia. 

                                                           
6
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Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah 

mulai dari identifikasi masalah sampai menikmati hasilnya.
7
 

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan 

keadilan sosial, pada dasarnya, menyangkut peningkatan berbagai aspek 

kehidupan manusia, seperti pangan, sandang, papan (perumahan), pendidikan 

dan keterampilan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, pelayanan kerja, dan 

pelayanan sosial personal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan 

masyarakat harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang 

terkait agar dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin.
8
 

 

4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi 

Konsep pemberdayan (empowerment) mulai tampak kepermukaan 

sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade1980-an 

hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Munculnya konsep pemberdayaan 

merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan 

tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Pada awal gerakan 

modern, konsep pemberdayan bertujuan untuk menemukan alternatif-

alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Konsep pemberdayaan 

dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep 

mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, 

pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.
9
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Konsep pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga sisi; pertama, 

pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi rakyat berkembang. Dalam hal ini bahwa semua manusia memiliki 

potensi atau kreativitas bawaan. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki 

kemampuan untuk berkembang sehingga setiap anggota masyarakat (rakyat) 

memiliki hak untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan 

yang lebih baik. 

Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi 

atau daya yang dimiliki keluarga. Dalam rangka memperkuat potensi 

ekonomi ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup 

pendidikan, kesehatan dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi 

seperti; modal, teknologi, informasi, dan lapangan kerja. 

Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti 

berupaya melindungi atau mencegah terjadinya persaingan yang tidak 

seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju 

dengan yang belum maju.
10

 

Dari konsep pemberdayaan di atas dapat dipahami sebagai proses, 

adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan 

menunjuk pada kesadaran atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya. Indikasi keberdayaan, 
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 Muhammad, Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di indonesia , 
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antara lain; memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi maupun sosial seperti rasa percaya diri, mampu menyampaikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
11

 

Islam mengajarkan umatnya untuk mengejar kesejahteraan di dunia 

dan akhirat, yang biasa menjadi doa rutin bagi tiap-tiap umat. Kesejahteraan 

akhirat saya kira kita sudah jelas. Sedangkan kebaikan dunia adalah tidak bisa 

lepas dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Jelas 

sekali miskin, terbelakang, bodoh dan semacamnya tidaklah akan disebut baik 

atau berkualitas di dalam hidupnya. Dan ini semua tidak menjadi cita-cita 

Islam secara doktrinal. Ayat AL-Quran yang sering dijadikan dalil untuk 

berusaha memperoleh kesejahteraan adalah  QS. Al-Qashash {28} : 77 

                                

 
Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan 
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 Moh. Miftachul Choiri, Peran STAIN Ponorogo Dalam Pemberdayaaan Madrasah 

Di Wilayah Eks. Karesidenan Madiun (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 33-34 
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janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
12

  

B. Pembiayaan Mud}a>rabah 

1. Pengertian Akad Mud}a>rabah 

Kata mud}a>rabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses 

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
13

 

Akad mud}a>rabah adalah merupakan akad kerjasama antara pemilik 

dana (s}a>hib al-ma>l) dengan pengelola dana (mud{a>rib) untuk melakukan 

kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut 

kesepakatan.
14

 

Secara teknis, al-mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak di mana pihak pertama (s}a>hib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) 

modal, seangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 

bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
15

 

2. Landasan Hukum 
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Secara umum, landasan dasar syari’ah mud}a>rabah lebih 

mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-

ayat dan hadits berikut ini. 

1. Al-Qur’an 

......    
     ..... 

“.....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 

karunia Allah SWT.....” (al-Muzzamil:20) 

 

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argumen dari surat al-

Muzzamil: 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata 

mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 

          ... 
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi 
dan carilah karunia Allah SWT...” (al-Jumu’ah: 10) 
 

    

    .... 

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia 
Tuhanmu....” (al-Baqarah: 198) 

Surah al-jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong 

kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. 

2. Al-Hadits 

هما ان قال  كان سيد نا العباس بن عبد امطلب : روى ابن عبا س رضى اه ع
زل ب  ) واد إذا دفع اماا مضاربة اشرط على صاحب ان ا يسلك ب حرا وا ي
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 وا يشري ب ذابة كبد رطبة فإن فعل ذ لك ضامن فبلغ شرط رسول اه يا
  (صلى اه علي وسلم فأجاز

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul 

Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia 

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 

lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan 

tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. 

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan 

Rasulullah pun membolehkannya.”(HR Thabrani)
16

 

 

ِ قَال ٌث  َعْن َصاِلِح ْبِن ُصَهْيٍب َعْن أَبِي ََ ِ َوَسَلَم َث ُ َعَلْي ِ َصَلى الَل قَاَل َرُسوُل الَل

ُط اْلبُ ِر بِالَشِعِر لِْلبَ ْيِت َا لِْلبَ ْيع ََ ََ َأَجٍل َواْلُمَقاَرَضُة َوَأْخ  )ِفيِهَن اْلبَ رََكُة اْلبَ ْيُع ِإ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara 

tangguh, muqaradhah (mud}a>rabah), dan mencampur gandum dengan 

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 

2280, kitab at-Tijarah)
17

 

 

3. Ijma 

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah 

berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara 

mud}a>rabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang 

dikutip Abu Ubaid.
18 

 

3. Rukun, dan Syarat Mud}a>rabah 

Faktor-faktor yang harus ada  (rukun) dalam akad mud}a>rabah adalah: 

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) 
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17
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2. Objek mud}a>rabah (modal dan kerja) 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

4. Nisbah keuntungan 

1. Pelaku 

Dalam akad mud}a>rabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama 

sebagai pemilik modal (s}a>hib al-ma>l), sedangkan pihak kedua bertindak 

sebagai pelaksana usaha (mud{a>rib). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad 

mud}a>rabah tidak ada. 

2. Objek 

Objek mud}a>rabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya 

sebagai objek mud}a>rabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan 

kerjanya sebagai objek mud}a>rabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk 

uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang 

diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management 

skill, dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad mud}a>rabah pun tidak akan 

ada. 

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mud}a>rabah 

berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan 

taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya 

modal mud}a>rabah. Namun para ulama Mazhab Hanafi membolehkannya 

dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat 

akad oleh mud{a>rib dan s}a>hib al-ma>l. 
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Yang jelas tidak boleh adalah modal mud}a>rabah yang belum disetor. 

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mud}a>rabah dengan hutang. 

Tanpa adanya setoran modal, berarti s}a>hib al-ma>l tidak memberika 

kontribusi apapun padahal mud}a>rabah telah bekerja. Para Ulama syafi’i 

dan Maliki melarang hal itu karena merusak syahnya akad. 

 

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) 

Faktor ketiga, yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan 

konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Dari sini 

kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat untuk mengikatkan 

diri dalam akad mud}a>rabah. Si pemilik setuju dengan perannya untuk 

mengkontribusikan dana, sementara si pengelola usaha setuju dengan 

perannya untuk mengkontribusikan kerja.
19

 

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 

dengan memerhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan 

kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan 

menggunakan cara-cara komunikasi modern.
20
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 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: IIIT 

Indonesia, 2003), 181-182 
20

 Nurul Huda, Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis Dan 

Praktis (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2010), 75 
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4. Nisbah Keuntungan 

Faktor yang keempat yakni nisbah adalah rukun yang khas dalam 

akad mud}a>rabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan 

imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermud}a>rabah. 

Mud{a>rib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan s}a>hib al-ma>l 

mendapat modal atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah 

yang akan mencegah terjadinya penyelisihan antara kedua belah pihak 

mengenai cara pembagian keuntungan.
21

 

 

 

4. Bentuk-Bentuk Mud}a>rabah  

Pada prinsipnya, mud}a>rabah sifatnya mutlak dimana s}a>hib al-ma>l 

tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mud{a>rib. 

Bentuk mud}a>rabah ini disebut mud}a>rabah mutlaqah. Namun demikian, 

apabila dipandang perlu, s}a>hib al-ma>l boleh menetapkan batasan-batasan atau 

syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dar resiko kerugian. 

Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mud{a>rib. Apabila 

mud{a>rib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas 

krugian yang timbul. Jenis mud}a>rabah sperti ini disebut mud}a>rabah 
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 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, 182 
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muqayyadah (mud}a>rabah terbatas). Jadi pada dasarnya, terdapat dua betuk 

mud}a>rabah, yakni, mutlaqah dan muqayyadah.
22

 

 

 

5. Sistem Bagi Hasil dan Tanggung Jawab 

Bank islam dalam menjalankan kontrak mud}a>rabah membuat 

kesepakatan dengan nasabah (mud{a>rib) mengenai tingkat perbandingan 

keuntungan (profit-ratio) yang ditentukan dalam kontrak. Rasio akan 

tergantung antara lain pada daya tawar si nasabah, prakiraan laba, suku bunga 

pasar, karakter pribadi nasabah, dan daya jual barang, maupun jangka waktu 

kontrak. 

1. Prosentase 

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara 

kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi 

nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 60:40, 70:30 dan 

seteriusnya. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, 

bukan berdasarkan porsi setoran modal.
23

 

 

2. Bagi Untung dan Bagi Hasil 
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 Ibid., 200 
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 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: IIIT 

Indonesia, 2003),  194-195 
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Keuntungan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik 

akad mud}a>rabah maksud dari bagi untung dan bagi rugi adalah sebagai 

berikut. 

Bagi untung adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi 

hasil yang telah ditetapkan dalam kontrak. Disebut sebagai nisbah 

keuntungan karena hanya bisa diterapkan bila bisnisnya untung. 

Sedangkan bagi rugi adalah pembagian kerugian berdasarkan porsi modal. 

Perbedaan ini karena adanya kemampuan untuk mengabsorpsi atau 

menanggung kerugian antara kedua belah pihak berbeda. Bila untung, 

maka tidak ada masalah untuk mengabsorpsi atau menikmati untung. 

Karena sebesar apapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan 

selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya 

merugi. Kemampuan s}a>hib al-ma>l untuk menanggung kerugian financial 

tidak sama dengan kemampuan mud{a>rib. Dengan demikian, karena 

kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal 

(finansial) s}a>hib al-ma>l dalam kontrak ini adalah 100% pula. Dilain pihak, 

karena proporsi modal mud{a>rib dalam kontrak ini adlah 0% maka andai 

kata jika terjadi kerugian, maka mud{a>rib akan menanggung kerugain 0% 

pula. 

 

3. Jaminan 
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Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak 

boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagimana dalam akad 

syirkah lainnya. Jelas hal ini konteksnya adalah business risk. 

Untuk menghindari adnya moral hazard dari pihak mud{a>rib yang lalai 

atau menyalahi kontrak ini, maka s}a>hib al-ma>l dibolehkan meminta 

jaminan tertentu kepada mud{a>rib. Jaminan ini akan disita oleh s}a>hib al-ma>l 

jika ternyata timbul kerugian karena mud{a>rib melakukan kesalahan, yakni 

lalai atau ingkar janji. Jadi pengenaan jaminan dalam akad mud}a>rabah 

adalah untuk menghindari moral hazard mud{a>rib, bukan untuk 

“mengamankan” nilai kerugian yang timbul disebabkan karena faktor 

resiko bisnis, maka jaminan mud{a>rib tidak dapat disita oleh s}a>hib al-ma>l.24
 

 

4. Menentukan Besarnya Nisbah 

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing 

pihak yang berkontrak. Dalam praktek di perbankan modern, tawar-

menawar nisbah antara para pemilik modal (yakni investor atau deposan) 

dengan bank syari’ah hanya terjadi pada deposan atau investor dalam 

jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi. 

Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk deposan 

dalam jumlah kecil tawar menawar tidak terjadi. Bank syari’ah hanya akan 

menyantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju 

atau tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, bila tidak 
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setuju maka ia boleh mencari bank syari’ah lain yang menawarkan nisbah 

lebih menarik. 

5. Cara menyelesaikan kerugian 

Jika terjadi kerugian, maka cara menyelesaikannya dengan: 

a. Diambil terlebih dulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah 

penutup modal. 

b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok 

modal.
25
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 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: IIIT 
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BAB III 

IMPLEMENTASI MUD{A<RABAH PADA BMT HASANAH 

 

A. Gambaran Umum BMT Hasanah 

1. Sejarah Berdirinya BMT Hasanah 

Perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan, 

baik itu konvensional maupun syari’ah. Perkembangannya menimbulkan 

persaingan yang sangat ketat dan kompleks dilihat dari produk yang 

ditawarkan dan usaha yang efektif.  

Munculnya perbankan syari’ah dengan keunggulan komparatif 

yang mampu menghapus beban bunga yang berkesinambungan diganti 

dengan prinsip bagi hasil, mengurangi kegiatan spekulasi yang tidak 

produktif dan pembiayaan yang memperhatikan unsur kehalalan. Usaha 

perbankan syari’ah untuk tetap surfive di tengah-tengah nasyarakat 

tergantung pada kecepatan, keagresifan, dan keefektifannya dalam 

menciptakan teknik dan instumen yang mampu diterima masyarakat. 

Lembaga keuangan syari’ah akan selalu eksis, apabila memiliki strategi-

strategi dan rencana jangka panjang yang sesuai dengan kondisi, peluang 

dan tujuan dan kemampuan yang dimiliki dengan tetap berada di bawah 

bendera syari’ah.  

Berawal dari semangat untuk melaksanakan ekonomi Islam 

beberapa orang di sekitaran Sambit berusaha mendirikan lembaga 

keuangan syari’ah. Diantaranya adalah Bpk. Agus Edi Sumanto dan Bpk. 
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Bambang Sulistio. Mereka melontarkan ide mengenai gagasan ekonomi 

Islam dan pendirian lembaga keuangan syari’ah kepada saudara-

saudaranya. Selanjutnya ide ini meluas sampai ke teman-teman yang 

berada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sambit. Memahamkan dan 

memberikan pengertian tentang pentingnya ekonomi Islam dan pendirian 

lembaga keuangan syari’ah membutuhkan proses yang panjang.  

Sekitar 4-5 tahun dari lontaran ide tersebut baru pada tanggal 10 

Nopember 2010 diadakanlah rapat pembentukan koperasi syari’ah di 

rumah Bpk. Bambang Sulistio Desa Bangsalan Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. Pada rapat tersebut yang dihadiri sekitar dua 

puluhan orang bersepakat untuk mendirikan koperasi syari’ah yang 

sebenar-benarnya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disepakati 

nama lembaga keuangan “Koperasi Syari’ah Hasanah” yang dalam 

perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama “BMT Hasanah”. 

Koperasi Syari’ah Hasanah dengan jenis koperasi serba usaha 

akhirnya benar-benar resmi beroperasi pada tanggal 24 September 2011 

dengan anggota awal 85 orang. Modal Awal Koperasi ini sebesar 85 juta 

rupiah. Kantor pertama Koperasi Syari’ah Hasanah berkedudukan di 

sekitaran Pasar Tamansari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. 

Koperasi ini selanjutnya dikenal masyarakat dengan nama brand “BMT 

Hasanah”. 

BMT Hasanah didirikan berpayungkan hukum dari Menteri Negara 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.  Dengan 
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Keputusan Menteri Nomor 554 / BH /XVI.21 / 2011 BMT Hasanah telah 

mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi. Dengan bermodalkan 

simpanan pokok anggota, para Anggota, beserta pengurus juga pengelola 

BMT Hasanah memiliki visi dan misi bersama. 

Selain Menjalankan usaha dalam bidang Tanwil, BMT Hasanah 

juga memiliki Baitul Maal. Dimana nanti Baitul Maal akan mengumpulkan 

dana infaq dan zakat yang nanti akan di salurkan kembali pada orang yang 

membutuhkan. Sehingga dalam menjalankan Usaha BMT Hasanah tidak 

hanya mengedepankan bisnis saja tetapi juga meninggalkan nilai sosial 

untuk membantu sesama umat.   

 Jumlah anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2011 adalah 85 

orang, pada tanggal 16 Mei 2012 dua orang anggota BMT mengundurkan 

diri. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk tiga anggota baru, sehingga 

total anggota BMT Hasanah per 31 Desember 2012 adalah 86 anggota.
1
 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Hasanah 

a. Visi 

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang mampu menginspirasi 

dan menggerakkan umat menuju kemandirian ekonomi dalam rangka 

mencari ridho Allah SWT  
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b. Misi 

Bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik dalam hal 

penghimpunan dana ziswa dan tijari serta penyalurannya dalam bentuk 

pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi 

umat  secara amanah dan profesional. 

c. Tujuan 

Tujuan didirikannya BMT Hasanah adalah untuk 

1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional. 

Sedangkan upaya yang dilakukan BMT Hasanah dalam mencapai 

tujuan tersebut adalah menyelenggarakan usaha yang berkaitan dengan 

kegiatan anggota sebagai berikut : 

a. Unit usaha simpan pinjam pola Syari’ah, 

b. Unit Usaha Perdagangan Umum, 

c. Unit Usaha Jasa,
2
 

 

3. Lokasi BMT Hasanah 

BMT Hasanah Ponorogo terdapat tiga cabang kantor, yaitu: 

a. BMT Hasanah Cabang Sabit, terletak di Jl. Raya Ponorogo- 

Trenggalek, Tamansari, Sambit, Ponorogo. 
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 Ibid. 
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b. BMT Hasanah Cabang Jabung, terletak di Jl. Raya Jabung-Ponorogo 

(Komplek Hasna Mart Jabung), Mlarak Ponorogo. 

c. Komplek Pondok Pesantren Darul Fikri, Bringin, Kauman, Ponorogo. 

 

4. Struktur Organisasi BMT Hasanah 

Untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan proyeksi keuangan yang 

ada, BMT Hasanah memerlukan perangkat organisasi yang akan 

menjalankan roda sistem BMT sebagai berikut:  

 

a. Keanggotaan 

Jumlah anggota BMT Hasanah per Desember 2011adalah 85 

orang. Pada 12 Mei 2012, dua anggota BMT Hasanah mengundurkan 

Rapat Anggota 

Pengurus 

General 

Manager 

Dewan Pengawas 

Manager Maal Manager 

Tamwil 

Account 

Officer 

Kasir Pembukuan 
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diri, yaitu Suwandi dan Suluh Suwandi. Selanjutnya, pada tahun yan 

sama masuk tiga anggota baru, yaitu Kurniadi A. Md, Ambar Siswanto, 

ST dan Daniel Armiya. Dengan demikian, total anggota BMT Hasanah 

per Desember 2012 berjumlah 86 orang. 

b. Pengurus 

Pengurus BMT Hasanah periode 2011-2014 adalah sebagai 

berikut: 

1) Ketua : Bambang Sulistio, S. Sos 

2) Sekretaris : Faruq Ahmad Futaqi 

3) Bendahara : Wasito, S. Pd 

c. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 

1) Drs. Mudiono, M. Pd 

2) Sudarmanto, S. Pd 

3) Agus Edi. S 

d. Pengelola/karyawan 

1) Manager             : Toni Sasono 

2) Teller/Admin     : Dwi Rahayu 

   Eka Nursari 

   Ririn Untari 

  Frida Latifatul Ulfa 

  Dwi Ratnawati  
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3) Marketing/AO    : Ahmad Siddiq 

   Husin Al-Maliki 

   Fitri Ainul Fuad   

 

5. Prinsip Operasional 

a. Prinsip Kerja BMT Hasanah 

Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT Hasanah melakukan 

prinsip kerjanya. Prinsip kerja BMT Hasanah sebagai berikut: 

1) Pemberdayaan 

BMT Hasanah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah 

yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan 

manajemen, pengembangan sumber daya insani dan teknologi tepat 

guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu 

memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap menghadapi 

persaingan dan perubahan pasar. 

2) Keadilan 

Adil bukan berarti harus sama baik dalam takaran atau 

jumlahnya. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi 

yang pas tanpa ada pihak yang kelebihan maupun kekurangan. 

Maksudnya adalah saat kita melakukan sesuatu dengan porsi yang 

sudah ada. Misalnya kalau kita berdagang maka prinsip keadilan 

yang harus dilakukan adalah memberikan harga yang wajar kepada 

pembeli bukan sebaliknya mengambil keuntungan yang diambang 
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batas kewajaran, tentu saja hal ini sangat merugikan pembeli. Maka 

dari itu, mengacu pada prinsip keadilan,dalam menjalankan 

operasionalnya BMT Hasanah selalu mengedepankan nilai-nilai 

keadilan terutama dalam memberlakukan bagi hasil. 

3) Pembebasan 

Sebagai lembaga  keuangan mikro syari’ah, BMT Hasanah 

yang berazaskan akhlaqul karimah dan kerahmatan, melalui produk-

produknya, diharapkan mampu membebaskan umat dari penjajahan 

ekonomi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. 

 

6. Sasaran Mutu BMT Hasanah 

Dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman, BMT Hasanah 

memfokuskan sasarannya pada: 

a. Memberdayakan pengusaha kecil menjadi potensi masyarakat yang 

handal. 

b. Sebagai lembaga intermediary, dengan menghimpun dan menyalurkan 

dana anggota secara permanen dan kontinyu untuk mengembangkan 

ekonomi produktif bagi kemaslahatan masyarakat. 

c. Proaktif dalam berbagai program pengembangan sarana sosial 

kemasyarakatan. 

d. Mengangkat harkat dan martabat fakir dan miskin ketingkat yang lebih 

baik. 
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Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam keselamatan, 

kedamaian,kesejahteraan dan pemerataan keadilan ekonomi antara kaum 

fakir miskin dengan aghniya (kaum berpunya).
3
 

 

7. Managemen Sumber Daya Manusia/Personalia (Human Resorces) 

a. Mekanisme Penerimaan dan Perekrutan 

BMT Hasanah dalam menerima dan merekrut karyawan baru, 

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1) Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum; 

2) Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu 

Juta Rupiah) dan Simpanan Wajib yang besarnya ditetapkan dalam 

Rapat Anggota atau ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga; 

3) Memiliki kegiatan usaha yang ada pada Koperasi; 

4) Memiliki kepentingan yang sama yaitu membangun perekonomian 

Indonesia; 

5) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan 

ketentuan lain yang berlaku pada Koperasi; 

6) Bertempat kedudukan dan berdomisili di Kabupaten Ponorogo, 

Propinsi Jawa Timur 

b. Potensi dan Pengembangan SDM 

Teknik-teknik latihan dan pengembangan yang dilakukan melalui 

program-program latihan yang dirancang untuk meningkatkan potensi, 
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diantaranya melalui pelatihan-pelatihan atau seminar tentang lembaga 

keuangan syari’ah serta diskusi-diskusi ekonomi Islam. Disamping itu 

terdapat pengarahan dan penyuluhan dari Dinas INDAKOP. 
4
 

 

8. Manajemen Penghimpunan Dana (Funding) 

Produk simpanan (sukarela) akan disosialisasikan kepada para 

anggota dan calon anggota, sehingga bisa menambah jumlah dana yang 

akan disalurkan dalam pembiayaan. Sebagian produk simpanan menjadi 

salah satu paket dengan produk pembiayaan, sehingga potensi 

penghimpunan dana (funding) dapat terakumulasi seiring penyaluran dana 

(financing) dan angsuran yang masuk (cash in). 

Jenis layanan yang diberikan : 

a. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah. 

b. Bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah penabung / deposan. 

c. Lokasi strategis sehingga mudah dijangkau. 

d. Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional. 

e. Tersedia layanan Home Service and Delivery. 

Selain melakukan penghimpunan dana simpanan dan atau deposito, 

BMT Hasanah juga menyediakan layanan penghimpunan ziswa bagi 

anggota, masyarakat agniya dan muzaki. Jenis layanan yang diberikan : 

a.  Dikelola oleh SDM yang amanah dan profesional 

b.  Tersedia layanan jemput dana atau transfer rekening bank 
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c.  Administrasi dan pelaporan kegiatan kepada muzaki
5
  

 

9. Manajemen Pembiayaan (Lending) 

Seluruh pembiayaan yang disalurkan pada tahap awal operasi akan 

diprioritaskan kepada usaha kecil dan mikro yang sehat, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan akan disalurkan kepada usaha kecil dan atau mikro yang 

sehat, berdasarkan penilaian perusahaan. 

b. Portofolio pembiayaan terdiri dari 32% pola mudharabah, 44% pola 

murabahah dan 24% pola lainnya, seperti gadai, mudharabah 

musyarakah dan lain lain. 

c. Nominal penyaluran Rp100 ribu- Rp10 juta  

d. Jangka waktu pembiayaan antara 1 bulan hingga maksimal 12 bulan. 

e. Pola angsuran, harian, pekanan dan bulanan  

f. Bagi hasil dan atau margin pembiayaan setara  antara 2.5% sampai 

dengan 5% per bulan  

Sedangkan hasil dari pengumpulan dana zis akan disalurkan kepada 

yang berhak dengan pola dana produktif, jadi mustahik akan dibina untuk 

menggunakan dana yang diterimanya untuk usaha produktif. BMT 

Hasanah tidak hanya sekedar menyalurkan dana zis (zakat infaq sadaqa) 
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yang telah dihimpunnya, namun juga memberikan pembinaan 

pendampingan dan pengembangan usaha.
6
 

 

10. Manajemen Operasi dan Marketing 

Pemasararan produk-produk BMT Hasanah dilakukan oleh devisi 

operasional dan marketing, yang diberikan kepada msyarakat sekitar 

Jabung untuk dapat melakukan penyimpanan di BMT Hasanah dan bisa 

malakukan pembiayaan dengan proses yang mudah. Nasabah yang 

mengajukan pembiayaan akan disurvey oleh bagian pemasaran dan 

lapangan. Pembiayaan akan dicairkan ketika telah mendapat persetujuan 

dari manajer.  

Sasaran nasabah BMT Hasanah juga melingkup para pedagang pasar 

tradisional/ritel di sekiran Jabung, diantaranya pasar Sawoo, Grogol, 

Tamansari, Blibis, Ringin Anom, Bungkal, Siman, Songgo Langit, Pulung 

dan masih banyak lagi. 

 

11. Manajemen Keuangan dan Akuntansi 

a. Penerimaan Kas (Cash Inflow) 

Kas berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari 

anggota tetap dan simpanan dari nasabah/penabung. Semua penerimaan 

di input dalam buku mutasi kas harian, kemudian di input ke dalam 

                                                           
6
 Ibid. 



48 

 

 

 

komputer dengan proses penjurnalan, posting sampai dengan membentuk 

laporan keuangan.  

b. Pengeluaran Kas (Cash Outflow) 

Prosedur dalam pengeluaran kas, hampir sama dengan 

penerimaan kas,yaitu setiap transaksi pengeluaran kas dicatat dalam buku 

mutasi kas harian, kemudian diinput ke dalam komputer. Khusu untuk 

pembiayaan (lending) harus mendapat persetujuan dari manajer dengan 

beberapa pertimbangan kondisi keuangan yang ada dan berdasarkan 

prinsip 5C, yaitu Capital, Caracter, Capacity, Collateral dan Conditional 

dari hasil survey pembiayaan oleh marketing, baru kemudian dana bisa 

dicairkan. 

12. Job Discription 

Untuk melaksanakan aktivitas usaha dengan proyeksi keuangan 

BMT Hasanah Jabung, merinci pembagian tugas kepada masing-masing 

perangkat sebagai berikut: 

a. Rapat Anggota 

Rapat anggota adalah Rapat tahunan yang diikuti oleh para 

pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor Simpanan 

pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk: 

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya 

umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan 

ART. 

2) Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT. 
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3) Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus. 

4) Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam Rapat Anggota, akan 

diatur dalam ketentuan tambahan. 

b. Pengurus 

Secara umum fungsi dan tugas pengurus adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam 

Rapat Anggota. 

2) Melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk :  

a. Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu 

b. Pengawasan tugas Manager (pengelola) 

c. Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan 

kepada anggota  

3) Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan 

4) Melaporkan perkembangan BMT kepada Para Anggota dalam Rapat 

Anggota.  

c. Pengelola (General Manager) 

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola 

terdiri dari Manajer, Bagian pembiayaan, Administrasi pembukuan, 

teller, dan Penggalangan Dana. 

1. Manajer, bertugas  

a. Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan 

umum yang digariskan oleh pengurus. 
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b. Membuat rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan, yang 

meliputi :  

1) Rencana pemasaran. 

2) Rencana pembiayaan. 

3) Rencana biaya operasi. 

4) Rencana keuangan. 

5) Laporan Penilaian Kesehatan BMT 

c. Membuat kebijakan khusus sesuai dengan 

d. kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus. 

e. Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh 

stafnya. 

f. Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT 

serta mendiskusikannya dengan pengurus, berupa:  

1) Laporan pembiayaan baru. 

2) Laporan perkembangan pembiayaan. 

3) Laporan keuangan, neraca, dan Laba Rugi 

4) Laporan Kesehatan BMT. 

g. Membina usaha anggota BMT, baik perorangan maupun 

kelompok. 

2. Account Officer (AO) Pembiayaan, bertugas:  

a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam. 

b. Menyusun rencana pembiayaan. 

c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan. 
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d. Melakukan Analisis pembiayaan. 

e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil Analisis kepada komisi 

pembiayaan. 

f. Melakukan administrasi pembiayaan. 

g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet. 

h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan 

3. Bagian Administrasi dan Pembukuan, bertugas  

a. Menangani administrasi keuangan. 

b. Mengerjakan jurnal dan buku besar. 

c. Menyusun neraca percobaan. 

d. Melakukan perhitungan bagi hasil/bunga simpanan. 

e. Menyusun laporan keuangan secara periodik. 

4. Bagian Teller/Kasir, bertugas :  

a. Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir). 

b. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan. 

c. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer. 

d. Melayani dan membayar pengambilan tabungan. 

e. Membuat buku kas harian. 

f. Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada. 

5. Account Officer (AO) Penggalangan Dana, bertugas :  

a. Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota/masyarakat. 

b. Menyusun rencana penggalangan tabungan. 

c. Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan. 
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d. Melakukan analisis data tabungan. 

e. Melakukan pembinaan anggota penabung. 

f. Membuat laporan perkembangan tabungan. 

g. Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan 

pengurus.
7
 

13. Produk-Produk BMT Hasanah 

a. Produk Simpanan 

1. Simpanan Wadiah 

a) Simpanan Insani  

Simpanan yang sifatnya titipan, bisa diambil sewaktu- 

waktu, boleh dipergunakan untuk perputaran kinerja BMT 

(Titipan Yathomanah). Dan BMT diperbolehkan memberi bonus 

pada akhir bulan. 

b) Simpanan Idul Fitri  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa   

pada waktu hari raya Idul Fitri. Dan BMT diperbolehkan 

memberi bonus    pada akhir bulan. 

c)  Simpanan Qurban  

Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya hanya bisa   

pada waktu hari raya Qurban. Dan BMT diperbolehkan memberi 

bonus     pada akhir bulan. 

d) Simpanan Pendidikan  
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Simpanan yang sifatnya titipan, pengambilannya pada 

waktu pendaftaran sekolah. Dan BMT diperbolehkan memberi 

bonus pada akhir bulan. 

2. Simpanan  Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka)  

Simpanan yang nominalnya tidak bisa ditambah ataupun 

dikurangi dan  tidak dapat di ambil sebelum masa jatuh temponya 

habis (sesuai dengan jenis simpanan deposito  yang di kehendaki). 

Simpanan berjangka ini   hanya satu kali setoran pada waktu 

pembukaan rekening simpanan berjangka, dan nasabah diwajibkan 

untuk membuka rekening simpanan insani sebagai rekening 

transferan untuk pendapatan bagi hasil deposito tersebut disetiap 

bulannya dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan oleh 

BMT, dan transferan untuk nominal deposito pada saat masa jatuh 

temponya habis. Simpanan ini dapat di pergunakan untuk    

perputaran kinerja BMT.  

Jenis Simpanan Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka) ada 3 : 

a. Simpanan Mud}a>rabah (Simpanan Berjangka) 3 Bulan  

Deposito ini berakhir setelah 3 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut. 

b. Simpanan Berjangka 6 Bulan  

Deposito ini berakhir setelah 6 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut. 

c. Simpanan Berjangka 12 Bulan  
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Deposito ini berakhir setelah 12 bulan setelah pembukaan 

rekening simpanan berjangka tersebut.
8
 

b. Produk Pembiayaan 

1. Pembiayaan Jual Beli 

a) Mura>bah}ah 

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual  

(BMT hasanah) memeritahukan harga pokok barang, 

keuntungan (margin), dan harga jual pada si pembeli (nasabah). 

b) Musawwamah  

Pembiayaan jual beli dimana dalam perjanjiannya si penjual 

(BMT Hasanah) hanya memberitahukan harga jualnya saja pada 

si pembeli (nasabah). 

c) Istisna’  

Pembiayaan jual beli yang sebelumnya diawali dengan 

pesanan. 

2. Investasi (Pembiayaan Bagi Hasil) 

a. Mud}a>rabah 

Pembiayaan dimana modal  yang BMT inventasikan adalah 

sepenuhnya (100%) dalam usaha yang di ajukan dan dikelola oleh 

nasabah.Pengelolaan usaha sepenuhny oleh Nasabah,BMT  tidak 

ikut dalam pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

b. Musha>rakah  
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Pembiayaan dimana modal yang kita inventasikan hanya sebagian 

dalam usaha yang diajukan dan dikelola oleh nasabah. Pengelolaan 

usaha sepenuhny oleh Nasabah, BMT  tidak ikut dalam 

pengelolaanya hanya mengawasi saja. 

3. Jasa 

a. Ija>rah  

Pembiayaan yang digunakan untuk jasa sewa (baik tenaga, ataupun 

berupa barang). 

b. Rahn  

Pembiayaan terjadi dengan sistem  gadai. Yaitu dengan sistem 

nasabah menitipkan barang berharga kepada BMT untuk disimpan 

selama waktu yang telah disepakati , dan nasabah akan menerima 

uang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya  dari BMT.  Nasabah 

akan dikenai biaya penitipan barang dengan hitungan sistem harian 

yang akan dibayarkan secara akumulasi sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. Biaya penitipan barang tersebut sesuai 

dengan lamanya barang dititipkan di BMT. 

c.  H}awa>lah 

Pembiayaan pengalihan tanggung jawab hutang  pihak pertama 

pada pihak kedua, yang dialhkan kepada pihak ketiga (BMT) untuk 

melunasi hutang . 
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d. Qard} al-hasan (Hutang Murni) 

Pembiayaan yang bersifat sosial  membantu) nasabah yang dalam 

kesulitan keuangan yang pembiayaan tersebut tidak dapat 

dimasukkan dalam janis pembiayaan sebelumnya diatas. Dalam 

sistem pembiayaan ini nasabah tidak diminta kelebihan atau laba 

dari pokok pembiayaannya.  

c. Prosedur Simpanan dan Pembiayaan BMT Hasanah Jabung 

1. Prosedur Simpanan 

a.  Simpanan Wad}i’ah  

1) Pengajuan pembukaan rekenig simpanan baik secara tertulis 

ataupun lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy Identitas  KTP / SIM. 

3) Setiap pembukaan rekening simpanan baru harus 

menyetorkan simpanan awal minimal Rp. 20.000,-  

4) Pembukaan rekening simpanan wadiah tidak dikenakan biaya 

administrasi. 

5) Buku tabungan diberikan kepada nasabah sebagai bukti kalau 

nasabah memiliki rekening tabungan di BMT.  

6) Setiap ada transaksi yang berhubungan dengan simpanan 

tersebut akan di cetak dalam buku tabungan (baik transaksi 

setoran simpanan ataupun pencairan simpanan) yang diserta 

dengan bukti slip setoran simpanan ataupun slip pencairan 

simpanan.  



57 

 

 

 

b. Simpanan Berjangka  

1) Pengajuan pembukaan rekening Simpanan Berjangka baik 

secara tertulis ataupun secara lisan. 

2) Menyerahkan Foto Copy Identitas KTP / SIM. 

3) Untuk pembukaan rekening simpanan berjangka setoran 

minimal Rp. 1.000.000,- 

4) Pembukaan rekening simpanan berjangka tidak dikenakan 

biaya administrasi, Bilyet Simpanan Berjangka / Bilyet 

Deposito diberikan kepada nasabah sebagai bukti kalau 

nasabah memeliki rekening simpanan berjangka di BMT 

dengan disertai slip setoran Simpanan Berjangka. 

5) Setiap pembukaan rekening simpanan berjangka nasabah di 

wajibkan membuat rekening simpanan wadiah, karena bagi 

hasil simpanan berjangka yang diperoleh tiap bulannya akan 

di transfer ke rekening simpanan wadiah tersebut.  

6) Pencairan Simpanan Berjangka pada waktu jatuh tempo 

harus membawa bukti Bilyet Simpanan Berjangka / Bilyet 

Deposito. 

2. Prosedur Pembiayaan 

Proses Pembiayaan melalui beberapa tahap: 

a. Setiap Calon Nasabah Pembiayaan terlabih dahulu akan mengisi  

berkas pengajuan SPP (Surat Permohonan Pembiayaan), disertai 

foto copy kartu identitas KTP / SIM, foto copy KK, foto copy 



58 

 

 

 

agunan (BPKB, STNK bila agunan yang digunakan kendaraan 

bermotor) sebagai persyaratannya. 

b. Proses analisa SPP yang telah masuk. 

ACC / Persetujuan pencairan SPP dari pihak yang berwenang 

Manager dan Pengurus. Dengan acuan 5C yaitu : Character 

(sifat), Capacity (kapasitas kemampuan nasabah untuk 

membayar), Capital (kemampuan modal / pendapatan nasabah), 

Collateral (agunan yang dimiliki nasabah), Conditions (keadaan 

ekonomi secara global). 

c. Proses Administrasi  

1) Piutang Wakalah: Proses pencairan uang kepada 

nasabah,dengan disertai surat wakalah yang isinya 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang 

pembiayaan yang di kehendaki sesuai dengan  isi SPP yang 

diajukan. Dalam proses ini belum terjadi akad perjajian, akad 

perjanjian akan terjadi setelah nasabah mengembalikan nota 

pembelian barang. Bila uang yang dicairkan ada sisa 

pembelian, maka uang tersebut harus dikembalikan pada 

BMT. Bila terjadi kekurangan pada pembelian barang, maka 

kekurangannya menjadi tanggungan nasabah sendiri. 

Selanjutnya akan terjadi akad, nominalnnya sesuai dengan 

yang tertera dalam nota pembelian barang. 
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2) Pencairan piutang : Proses pencairan uang atau barang yang 

langsung diberikan kepada nasabah dan langsung terjadi akad 

perjanjian / tanda tangan perjanjian. 

3) Akad perjanjian dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan yang 

terjadi 

4) Nasabah akan diberi Jadwal melakukan angsuran.
9
 

 

B. Mud}a>rabah Dan Implementasinya 

1. Sistem Akad Dan Sistem Kontrak 

Pembiayaan adalah aktifitas penyaluran dana yang terkumpul 

kepada nasabah pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, 

dan menentukan nasabah mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis 

usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang 

jujur dan bertanggung jawab.  

Mud}a>rabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana 

pihak pertama (s}a>hib al-ma>l) menyediakan seluruh (100%) modal, 

seangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mud}a>rabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, 

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu 

bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan 

karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 
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bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Prosedur dalam sistem 

pembiayaan mud}a>rabah dalam  BMT Hasanah sebagai berikut: 

a. Pertama, calon nasabah datang ke BMT Hasanah untuk mengajukan 

pembiayaan, setelah itu BMT Hasanah akan memberikan gambaran 

mengenai produk-produknya, tentang model kerjasamanya, porsi bagi 

hasilnya, jaminanya, besar kecilnya modal yang akan diberikan, jangka 

waktu jatuh tempo. 

b. Kedua, setiap calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu akan mengisi 

berkas pengajuan SPP (surat permohonan pembiayaan), disertai foto 

copy kartu identitas KTP/SIM, foto copy KK, foto copy agunan 

(BPKB, STNK bila agunan yang digunakan kendaraan bermotor) 

sebagai persyaratannya. 

c. Ketiga, proses analisa SPP yang telah masuk, ACC/persetujuan 

pencairan SPP dari pihak yang berwenang manager dan pengurus. 

d. Keempat, pihak BMT Hasanah mengadakan survei layak atau tidaknya 

nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut, dasar melakukan survei 

berpjak pada 5C yaitu: character (sifat), capacity (kapasitas 

kemampuan nasabah untuk membayar), capital (kemampuan 

modal/pendapatan nasabah), collateral (agunan yang dimiliki nasabah), 

conditions (keadaan ekonomi secara global). 

e. Kelima, pihak survei memberikan laporannya mengenai nasabah yang 

disurvei tentang layak tidaknya modal dberikan kepada nasabah 
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tersebut. Laporan tersebut akan dibahas dalam rapat dewan pengurus 

BMT. 

f. Keenam, rapat direksi, setelah rapat selesai dilakukan dan nasabah 

dinyatakan layak maka, nasabah akan dipanggil pihak BMT untuk 

menandatangani kesepakatan kontrak.
10

 

 

2. Aplikasi Pembiayaan Mud}a>rabah 

BMT Hasanah merupakan koperasi serba usaha (KSU) yang 

beroperasi di wilayah kecamatan yang bertugas menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Target 

penyaluran dana tersebut adalah masyarakat yang mempunyai tingkat 

ekonomi menengah ke bawah. Tujuannya adalah untuk memelihara dan 

menjaga masyarakat dari jeratan hutang terhadap para kreditur yang tak 

bermoral serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang 

kita ketahui bahwa masyarakat menengah kebawah membutuhkan akses 

untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan oleh karena itu keberadaan BMT 

Hasanah di wilayah Jabung sangat diharapkan untuk membangun 

perekonomian di wilayah Jabung agar berkembang menjadi lebih baik 

dan mapan. Dengan berdasarkan prinsip ekonomi syariah diharapkan 

masyarakat di sekitar Jabung akan berpartisipasi dan  menyambut 

kehadiran BMT tersebut dengan baik. Sehingga tujuan untuk 

membangun ekonomi islam di masyarakat tersebut dapat terealisasi 
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dengan baik. Sesuai dengan visi dan misi BMT Hasanah yaitu menjadi 

lembaga keuangan syariah yang mampu menginspirasi dan 

menggerakkan umat menuju kemandirian ekonomi dalam rangka mencari 

ridho Allah SWT, bertekad untuk memberikan layanan dan solusi terbaik 

dalam hal penghimpunan dana ziswa dan tijari serta penyalurannya 

dalam bentuk pembiayaan, pembinaan, pendampingan dan 

pengembangan ekonomi umat  secara amanah dan profesional.
11

 

Dalam pembiayaan mud}a>rabah BMT Hasanah menginvestasikan 

(100%) modal kepada nasabah selaku pengelola usaha. Pengelolaan usaha 

sepenuhnya oleh nasabah, BMT tidak ikut dalam pengelolaanya hanya 

melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap nasabah.  

Pembagian nisbah keuntungan yang dilakukan BMT ditentukan 

berdasarkan kesepakatan, dan dinyatakan dalam bentuk prosentase, besar 

kecilnya nisbah ditentukan berdasarkan besar resiko usaha yang dilakukan 

nasabah. Nisbah bagi hasil yang biasanya diterapkan BMT Hasanah dalam 

pembiayaan mud}a>rabah  adalah 60:40, 70:30 dan 80:20. Dalam akad 

mud}a>rabah yang tergolong akad investasi besar kecilnya nisbah tergantug 

pada besar kecilnya keuntungan atau laba yang dihasilkan. Bila laba yang 

dihasilkan kecil, maka keuntunga yang diberikan kecil dan sebaliknya, jika 

keuntungan yang dihasilkan besar maka keutungan yang diberikan besar 

pula, itu semua jika untung, jika terjadi kerugian, menurut Bpk Faruq 

Ahmad Futaqi selaku sekretaris di BMT Hasanah, jika kerugian itu akibat 
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kelalaian pengelola maka yang berhak menanggung kerugian adalah 

pengelola tersebut, tetapi jika kerugian diakibatkan oleh resiko bisnis maka 

yang menanggung kerugian adalah pihak BMT. Jadi dalam mud}a>rabah ini, 

kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh si pemberi pinjaman, 

sementara pengusaha hanya rugi waktu dan tenaga yang diinvestasikan 

dalam perusahaan, dan tidak mendapatkan imbalan apapun dari 

pekerjaannya.
12

 

Bentuk jaminan di BMT Hasanah adalah BPKB, sertifikat (bisa 

sertifikat rumah, tanah, toko dan lain-lain), dan surat-surat berharga yang 

bisa dinominalkan dengan uang atau mempunyai nilai ekonomis. Tetapi 

dalam prakteknya BMT Hasanah tidak memberlakukan adanya jaminan 

dalam pembiayaan mud}a>rabah hanya saja BMT Hasanah memberlakukan 

adanya surat perjanjian akad mud}a>rabah antara BMT dan nasabah untuk 

memperkecil resiko yang mugkin terjadi apabila nasabah cidera janji. Ini 

dilakukan BMT Hasanah sebagai bentuk kepedulian sosisal dan kebajikan. 

Walaupun disisi lain ini sangat beresiko terhadap BMT Hasanah. 

Pembiayaan mud}a>rabah akan memudahkan orang-orang yang jujur, 

adil dan hati-hati serta memiliki kompetensi usaha yang ditekuninya untuk 

menerima amanah dari para pemilik modal dan dalam hal ini tidak 

diperlukan jaminan yang sifatnya materi, sehingga penerima modal wajib 

menjaga amanah sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang 

disepakati. 
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Sedangkan pengawasan dalam pembiayaan mud}a>rabah dilakukan 

BMT Hasanah sewaktu-waktu, karena pengawasan tersebut sangat penting 

dilakukan agar usaha yang dilakukan nasabah dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang telah disepakati antara BMT Hasanah dan nasabah, 

sehingga perkiraan keuntungan atas usaha yang dibiayai BMT Hasanah 

dapat tercapai dengan baik, sehingga akan berdampak pada salah satu bagi 

hasil yang akan diterima BMT Hasanah dan nasabah.
13

 

 

3. Peran Pembiayaan Mud}a>rabah Di BMT Hasanah 

BMT Hasanah adalah salah satu lembaga keuangan syari’ah yang 

menjalankan akad pembiayaan mud}a>rabah dengan tujuan untuk 

memperdayakan perekonomian umat pada umumnya dan khususnya pada 

anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi 

usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syari’ah. Yang 

mana yang menjadi sasaran pemberdayaan itu adalah para pedagang-

pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan 

usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syari’ah. 

BMT Hasanah mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat di sekitarnya. Karena dengan adanya BMT Hasanah 

masyarakat- masyarakat kecil di sekitar BMT khususnya para pedagang 

yang kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, dengan mudah 
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mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa 

harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi. 

Pembiayaan mud}a>rabah yang diberikan pihak BMT Hasanah untuk 

memberikan modal atau menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi 

pemberdayaan masyarakat di sekitar BMT Hasanah dari tingkat 

pendapatan yang dihasilkan oleh para nasabah pembiayaan mud}a>rabah. 

Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang 

digunakan jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar 

sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika 

modal yang digunakan kecil maka, produk yang dihasilkan hanya sedikit 

dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. 

Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha 

guna meningkatkan usahanya. Karena semakin banyak pendapatan yang 

dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan 

terberdayakan. 

Dalam pemberdayaannya, BMT Hasanah menggunakan produk 

pembiayaan dengan akad mud}a>rabah yang diberikan terhadap para 

pedagang yang membutuhkan modal atau penambahan modal, yang dalam 

hal ini BMT Hasanah dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp. 

1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau 

bulanan sesuai kesepakatan dari awal antara pihak s}a>hib al-ma>l dan 

mud{a>rib. BMT Hasanah tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu 
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saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan 

dengan memberikan pengarahan-pengarahan terhadap nasabah.
14

 

 

C. Peran BMT Hasanah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Keberadaan lembaga keuangan merupakan pendekatan terbaik untuk 

pemberantasan kemiskinan, terutama negara-negara berkembang 

(Indonesia), hanya LKM yang mampu memfasilitasinya, dengan 

memberikan mereka modal usaha (pembiayaan produktif) untuk bekerja. 

Salah satu lembaga keuangan mikro syari’ah masa kini yang paling 

strategis dan fungsional adalah BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Lewat 

BMT, masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan 

sistem riba/bunga) dan mengalihkannya  kepada sistem ekonomi islam 

dengan sistem bagi hasil. 

BMT Hasanah Jabung telah memberikan pembiayaan-pembiayaan 

produktif terhadap para pengusaha mikro kecil sehingga para pengusaha 

mikro kecil bisa dengan mudah menjalankan usahanya dengan modal yang 

telah diberikan oleh BMT Hasanah. Selain pembiayaan-pembiayaan yang 

telah ada BMT Hasanah juga memperhatikan bagaimana proses 

berjalannya usaha para nasabah yang telah dibiayai oleh BMT Hasanah 

dengan cara adanya pendampingan terhadap nasabah yang mempunyai 

usaha. Selain ada pendampingan BMT Hasanah juga mengadakan 

pembinaan terhadap nasabah dengan cara diadakannya seminar tentang 
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usaha yang dijalankan nasabah dan lain sebagainya. Sehingga para anggota 

bisa mengetahui cara usaha yang baik dan cara mengembangkan usahanya 

dengan baik. 

BMT Hasanah memprioritaskan nasabah di wilayah Jabung dan 

sekitarnya. Selain menjangkau wilayah di sekitar Jabung, BMT Hasanah 

juga menjangkau nasabah yang ada di pasar-pasar di Jabung dan 

sekitarnya.  

Peranan BMT di bidang penyaluran dana kepada masyarakat dunia 

usaha yang bergerak di sektor ekonomi ril perlu dioptimalkan. Adapun 

salah satu caranya selain peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para 

pengelolanya, juga perlu pemahaman terhadap kondisi setempat di mana 

sebuah BMT berada. BMT yang berada di sekitar masyarakat petani, tentu 

berbeda dengan BMT yang ada di sekitar masyarakat pedagang. 

Melalui peningkatan kapabilitas dan profesionalitas para pengelola 

BMT, serta kepekaan melakukan analisis pembiayaan sehingga dapat 

memberikan pembiayaan yang tepat bagi nasabah atau calon nasabah 

maka optimalisasi peranan BMT di sektor ekonomi riil dapat dilaksanakan 

dengan semestinya. BMT yang berperan secara optimal dapat memberikan 

andil dalam pemberdayaan ekonomi, sehingga diharapkan kesejahteraan 

masyarakat dapat terwujud secara adil dan merata. 

Kembali pada visi dan misi BMT  menjadi lembaga keuangan 

syari’ah yang mampu menginspirasi dan menggerakkan umat menuju 

kemandirian ekonomi dan bertekad untuk memberikan layanan dan solusi 
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terbaik dalam hal penghimpunan dana serta penyalurannya dalam bentuk 

pembiayaan, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan ekonomi 

umat secara amanah dan profesional. Dilihat dari visi dan misa tersebut  

dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama BMT adalah 

memberdayakan ekonomi umat.
15

 

Dalam upayanya memberdayakan ekonomi umat BMT Hasanah 

memberikan kemudahan dalam prosedur pembiayaan, meringankan  

persyaratan, memberikan pelayanan yang cepat serta BMT Hasanah 

menggunakan sistem jemput bola. Selain itu BMT Hasanah juga 

mengadakan sosialisasi tentang sistem syari’ah yang mencangkup konsep 

syari’ah dalam berekonomi, pengelolaan keuangan, konsep riba dan dan 

dampaknya serta pemahaman terhadap produk-produk halal dan baik, 

karena kebanyakan nasabah tertarik mengambil pembiayaan ke BMT 

karena adanya kemudahan layanannya bukan karena sistem syari’ahnya, 

sehingga perlu diintensifkannya sosialisasi tentang sistem syari’ah tersebut 

agar masyarakat merasakan keberkahan, keadilan dan keunggulan sistem 

syari’ah. 

BMT Hasanah juga memberikan pembinaan dan pendampingan 

terhadap nasabah. Dalam prakteknya BMT Hasanah memberikan 

pembinaan terhadap nasabah khususnya dalam aspek bisnis, yaitu 

bagaimana supaya nasabah mampu meningkatkan kinerja usahanya, 

dengan membina nasabah dalam pembuatan laporan keuangan dan 
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menumbuhkan nilai kejujuran, karena kejujuran ini akan menumbuhkan 

kepercayaan dan kepuasan para konsumen. BMT Hasanah juga 

memberikan pendampingan terhadap nasabah dengan mentransfer ilmu 

kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, diharapkan dengan 

manajemen yang baik nasabah dapat menghadapi persaingan dan 

perubahan pasar.
16

 

Baiknya kinerja BMT akan memberikan image yang positif bagi 

pengembangan keuangan syari’ah, sehingga pilihan nasabah terhadap 

BMT tidak sekedar adanya kemudahan dalam prosedur, dan cepatnya 

pelayanan, namun lebih dari itu yaitu sistemnya yang sesuai dengan 

syari’ah Islam. Dengan harapan BMT mampu meningkatkan kesejahteraan 

dan melahirkan pengusaha yang bermoral dan profesional. 

Peran BMT Hasanah sudah tercantum pada uraian diatas, dimana 

BMT Hasanah mampu memberikan pemberdayaan ekonomi terhadap para 

nasabahnya. Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang 

dicapai oleh BMT Hasanah dalam menjalankan program kerjanya terutama 

yang berkaitan dengan akad pembiayaan mud}a>rabah yang mereka 

realisasikan. Apakah program kerja yang mereka laksanakan sesuai 

dengan konsep pemberdayaan ekonomi dan dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat atau tidak, maka penulis mengumpulkan data-data 

dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa 
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nasabah yang menjalankan pembiayaan mud}a>rabah demi kemajuan 

usahanya. 

Peneliti melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan 

mud}a>rabah di BMT Hasanah, seperti: 

Wawancara dengan Bapak Erwan Triwiyanto, selaku petani melon, 

beliau mengajukan pembiayaan mud}a>rabah karena prosesnya mudah dan 

bagi hasilnya ringan. Dengan adanya pembiayaan mud}a>rabah ini beliau 

merasa terbantu dalam menjalankan usahanya. Selain itu BMT Hasanah 

juga mengadakan pelatihan terkait dengan penanaman melon ini. Dengan 

modal yang diberikan BMT Hasanah tersebut beliau dapat membeli benih 

dengan kualitas yang baik, membeli alat-alat pertanian dan lain-lain yang 

berkaitan dengan usaha penanaman melon ini. usaha beliau dalam 

penanaman melon ini mengalami  perkembangan yang baik karena adanya 

pendampingan dan pengawasan setiap bulannya dari pihak BMT. Selain 

itu hasil panen dari penanaman melon ini juga memuaskan karena benih 

yang berkualitas.
17

 

Wawancara dengan Ibu Suprihatin beliau selaku pedagang pakaian 

dipasar Siman,  beliau juga merasa terbantu dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah yang diberikan pihak BMT Hasanah dengan proses yang 

mudah serta bagi hasilnya pun juga ringan. Selain pencairan modal BMT 

Hasanah juga memberikan saran-saran terhadap usaha yang beliau 

jalankan. BMT Hasanah juga memberikan pembinaan dan pendampingan 
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khususnya dalam membuat laporan keuangan. Dengan modal dan 

pembinaan tersebut usaha beliau semakin berkembang. Karena dengan 

modal tersebut beliau dapat membeli dagangan dengan banyak variasi dan 

beliau juga dapat membeli dagangan dalam jumlah yang besar sehingga 

beliau juga mendapatkan keuntungan yang besar pula. Yang sebelumnya 

hanya bisa membeli beberapa potong saja sehingga harganya lebih 

mahal.
18

 

Tidak jauh beda dengan Ibu Mesinem, beliau pedagang bumbu-

bumbu dapur di Pasar Siman, menurut beliau dalam pembiayaan 

mud}a>rabah ini proses yang diberikan sangat mudah dan bagi hasilnya juga 

ringan karena bagi hasil yang diberikan sesuai dengan keuntungan yang 

beliau dapat, sehingga meringankan bagi pedagang kecil seperti beliau. 

Beliau merasa terbantu dengan adanya pembiayaan mud}a>rabah ini, selain 

memberikan modal BMT Hasanah juga memberikan pendampingan 

tentang pembuatan laporan keuangan. Usaha beliau semenjak menjadi 

nasabah di BMT Hasanah, beliau merasakan usahanya semakin 

berkembang. Karena sebelum memperoleh pinjaman dari BMT Hasanah 

dagangannya hanya sedikit sekarang semakin bertambah.
19

 

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

dengan adanya pembiayaan mud}a>rabah dapat memberikan peningkatan 

terhadap para nasabah demi meningkatkan kemajuan usahanya. Melalui 

akad pembiayaan mud}a>rabah dengan cara memberikan modal kepada para 
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nasabah yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan 

peningkatan usanya. Namun peran BMT Hasanah tidak sekedar 

memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan 

adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-

pengarahan ke pihak nasabah agar tercapai kemandirian dalam 

menjalankan usahanya dan supaya tercapai juga tujuan dari BMT  Hasanah 

yaitu memberdayakan masyarakat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERAN  PEMBIAYAAN MUD{A<RABAH DI BMT 

HASANAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT 

 

A. Proses Pembiayaan Mud}a>rabah BMT Hasanah Di Tinjau Dari Konsep 

Pemberdayaan Ekonomi 

Pembiayaan merupakan aktifitas penyaluran dana yang terkumpul 

kepada nasabah pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan 

menentukan nasabah mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha 

yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang jujur dan 

bertanggung jawab. 

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga islam yang memiliki 

kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad. Salah satunya adalah 

akad pembiayaan mud}a>rabah, yaitu pembiayaan yang mempunyai peran 

sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama 

sebagai s}a>hib al-ma>l yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak 

kedua sebagai mud{a>rib (pengelola). Kemudian keuntungan usaha tersebut 

dibagi menurut kesepakatan awal yang dituangkan dalam kontrak.
1
 

Dalam lembaga keuangan syariah pada BMT Hasanah juga 

menjalankan akad pembiayaan. Keberadaan BMT Hasanah merupakan salah 

satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagai umat islam dan 

masyarakat disekitarnya yang mengiginkan jasa dan layanan syariah untuk 
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mengelola perekonomiannya, yakni dalam bentuk pembiayaan. BMT 

Hasanah merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya 

bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaanya setingkat dengan koperasi 

yang dalam pengoperasiannya berprinsip syariah. 

Masyarakat yang menjalankan usaha , merupakan salah satu bagian 

dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan 

dan pemberdayaan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama 

bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan 

BMT Hasanah sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai  

dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif 

terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, 

sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal 

kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan 

surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang 

diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang 

lama. 

BMT Hasanah dalam menjalankan programnya mempunyai 

bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya 

adalah produk pembiayaan mud}a>rabah yang diberikan ke berbagai kalangan 

baik sektor pertanian, perdagangan serta para pedagang kecil yang ingin 

mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas 

dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor 
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terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan 

pendapatan masyarakat khususnya para pedagang kecil dan menengah untuk 

meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, BMT 

Hasanah direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka 

memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. 

Dalam praktek menyalurkan pembiayaan mud}a>rabah BMT Hasanah 

terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai pembiayaan mud}a>rabah, 

tentang model kerjasamanya, porsi bagi hasilnya, jaminanya, besar kecilnya 

modal yang akan diberikan, jangka waktu jatuh tempo. Setelah itu BMT 

Hasanah mengajukan SPP (surat permohonan pembiayaan) kepada nasabah 

untuk di isi disertai foto copy kartu identitas KTP/SIM, foto copy KK, foto 

copy agunan (BPKB, STNK bila agunan yang digunakan kendaraan 

bermotor) sebagai persyaratannya, BMT Hasanah menganalisis SPP yang 

telah masuk untuk di ACC apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan 

pembiayaan. Sebelum di ACC BMT Hasanah mengadakan survei layak atau 

tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut, dasar melakukan survei 

berpijak pada: 

1. sifat, dalam konteks ini nasabah benar-benar dinyatakan mempunyai 

sifat, watak, dan kepribadian yang baik. 

2. Kemampuan, dilihat dari segi agunan, atau jaminan, dari segi tanggungan 

keluarga, dihitung berapa jumlah keluarga, apakah dengan penghasilan 
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dan jumlah tanggungan keluarga masih bisa menghasilkan laba bagi 

kelangsungan usahanya. 

3. Kemauan, nasabah mau menjalankan prosedur sesuai kontrak, bersedia 

menjalankan kontrak kerja sesuai kesepakatan. 

Pihak survei memberikan laporannya mengenai nasabah yang 

disurvei tentang layak tidaknya modal diberikan kepada nasabah tersebut. 

Laporan tersebut akan dibahas dalam rapat dewan pengurus BMT. Setelah 

rapat selesai dilakukan dan nasabah dinyatakan layak maka, nasabah akan 

dipanggil pihak BMT untuk menandatangani kesepakatan kontrak. 

Selain itu dalam pembiayaan mud}a>rabah BMT Hasanah memberikan 

motivasi kepada nasabah selaku pengelola untuk berusaha keras agar 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena hasil yang akan 

diperoleh tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. 

Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pembiayaan 

mud}a>rabah bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya sangatlah penting 

dalam menunjang perekonomian mereka. Karena dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah dapat menjebatani dua pihak yang sama-sama tidak dapat 

memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali dengan melakukan 

kerjasama yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana tetapi tidak dapat 

mengolahnya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dan pihak 

yang memiliki keahlian dan keleluasaan waktu dalam berusaha tetapi tidak 

memiliki modal. Dengan kerjasama ini tidak akan terjadi dana yang 

menganggur yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul produktivitas 
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dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa 

interpreneursip yang memerlukan dana untuk memberdayakan dan 

mengembangkan potensinya. 

konsep pemberdayaan menekankan pada memberikan atau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat, agar individu menjadi lebih berdaya. Selain itu juga menekankan 

pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu 

memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi 

pilihan hidupnya, melalui proses dialog. 

Bila ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi proses pembiayaan 

mud}a>rabah di BMT Hasanah ini sudah sesuai dengan konsep pemberdayaan 

karena BMT Hasanah memberikan pembiayaan/modal sebagai bentuk 

pengalihan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, agar 

individu lebih berdaya. Selain itu BMT Hasanah juga tidak menentukan usaha 

apa yang akan dilakukan nasabah, BMT Hasanah hanya mendorong potensi 

yang dimiliki nasabah dengan memberikan modal agar nasabah dapat 

mengoptimalisasikan potensi yang dimilikinya. 

 

B. Aplikasi Pembiayaan Mud}a>rabah  BMT Hasanah Ditinjau Dari Konsep 

Pemberdayaan Ekonomi 

 

Sebagaimana uraian di atas, BMT Hasanah adalah salah satu 

lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mud}a>rabah 
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dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi 

lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi 

pemahaman pola syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pemberdayaan 

adalah para pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal agar dapat 

meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah. 

BMT Hasanah mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan dan 

pemberdayaan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya 

BMT Hasanah masyarakat-masyarakat kecil disekitarnya, khususnya para 

pedagang yang kekurangan dana untuk melajutkan usahanya, dengan mudah 

mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus 

mengembalikan bunga yang terlalu tinggi. 

Pembiayaan mud}a>rabah yang diberikan pihak BMT Hasanah untuk 

modal maupun penambahan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat 

pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan 

usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modal besar 

maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun 

meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka 

produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga 

sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha 

guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang 

dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan 

terberdayakan. 
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Dalam pemberdayaannya, BMT Hasanah menggunakan produk 

pembiayaan dengan akad mud}a>rabah yang diberikan terhadap nasabah yang 

membutuhkan modal maupun tambahan modal dalam hal ini BMT Hasanah 

dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp. 1.000.000,- yang cara 

pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan 

kesepakatan dari awal antara kedua belah pihak. Dalam upayanya 

memberdayakan ekonomi umat BMT Hasanah memberikan kemudahan 

dalam prosedur pembiayaan, meringankan  persyaratan, memberikan 

pelayanan yang cepat.  

BMT Hasanah juga memberikan pembinaan dan pendampingan 

terhadap nasabah. Dalam prakteknya BMT Hasanah memberikan pembinaan 

terhadap nasabah khususnya dalam aspek bisnis, yaitu bagaimana supaya 

nasabah mampu meningkatkan kinerja usahanya, dengan membina nasabah 

dalam pembuatan laporan keuangan dan menumbuhkan nilai kejujuran, 

karena kejujuran ini akan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan para 

konsumen. BMT Hasanah juga memberikan pendampingan terhadap nasabah 

dengan mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, 

diharapkan dengan manajemen yang baik nasabah dapat menghadapi 

persaingan dan perubahan pasar. 

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh BMT 

Hasanah dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan 

data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa 

anggota yang menjalankan pembiayaan mud}a>rabah demi kemajuan usahanya. 
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Adapun data yang penulis rangkum salah satunya Bapak Erwan 

Triwiyanto beliau selaku petani melon, dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah ini beliau merasa terbantu. Dengan modal dari BMT Hasanah 

tersebut beliau dapat mengembangkan potensinya sebagai petani melon. 

Karena selain memberikan modal BMT Hasanah juga mengadakan pelatihan 

terkait dengan usaha yang beliau jalankan. Dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah ini usahanya dalam penanaman melon mengalami perkembangan 

yang baik dan hasil panen yang memuaskan. Dengan peningkatan pendapatan 

dari hasil panen tersebut beliau dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

keluarganya, beliau juga dapat bersaing dengan petani-petani melon yang 

lain, dengan kualitas melon yang beliau miliki. Selain itu beliau juga 

melakukan kerja sama dengan penjual melon yang ada di pasar. 

Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini pembiayaan mud}a>rabah yang 

terlaksana boleh dikatakan dapat memberdayakan perekonomian Bapak 

Erwan Triwiyanto, hal tersebut tidak lepas dari adanya pelatihan, bimbingan 

dan pengarahan yang dilaksanakan pihak BMT Hasanah. 

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Suprihatin selaku pedagang 

pakaian di pasar Siman. Beliau juga merasa terbantu dengan adanya 

pembiayaan mud}a>rabah ini, selain pencairan modal BMT Hasanah juga 

memberikan pendampingan serta saran-saran demi kemajuan usaha yang 

beliau jalankan. Dengan modal dari BMT Hasanah tersebut usahanya 

semakin berkembang dan keuntungan yang meningkat, sehingga beliau dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan dapat membiayai sekolah anak-
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anaknya. Selain itu beliau juga dapat bersaing dengan pedagang-pedagang 

lainnya terbukti dari dagangannya yang semakin bervariasi.  

Dari pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan 

adanya pembiayaan mud}a>rabah dapat memberikan peningkatan terhadap para 

pedagang seperti Ibu Suprihatin demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila 

menyimak hal tersebut, dalam akad pembiayaan mud}a>rabah yang dijalankan 

BMT Hasanah dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang 

membutuhkan serta pendampingan dan memberikan saran-saran demi 

kemajuan usaha yang nasabah jalankan sangat berpengaruh demi kemajuan 

dan peningkatan usahanya. 

Pendapat yang sama juga dialami oleh Ibu Mesinem pedagang 

bumbu-bumbu dapur. Modal yang diberikan BMT Hasanh serta pembinaan 

dan pendampingan dari pihak BMT Hasanah sangat membantu dalam 

peningkatan usahanya dan pningkatan pedapatannya. Dengan pendapatannya 

yang semakin meningkat beliau tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan 

hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih 

maju dan maju. 

Bila diperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah yang dilaksanakan BMT Hasanah yang mana tujuannya adalah 

untuk memberdayakan masyarakat dapat dikatakan cukup berhasil dan 

membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah 

akad pembiayaan mud}a>rabah yang dijalankan pada BMT Hasanah telah 
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berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakst pada 

umumnya serta menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional. Khususnya pada pembiayaan mud}a>rabah, 

karena dengan adanya pembiayaan mud}a>rabah tersebut adalah salah satu cara 

untuk membantu dan meringankan beban masyarakat bawah dalam masalah 

permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat yang 

membutuhkan modal untuk meningkatkan usahnyaagar menjadi lebih baikdan 

berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan 

mud}a>rabah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi masyarakat yang 

mempunyai potensi untuk menyalurkan potensinya dalam melakukan suatu 

usaha. 

Selain sebagai lembaga keuangan syari’ah yang bergerak pada 

bidang penghimpunan dan penyaluran dana, BMT Hasanah juga menjalankan 

fugsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi pembinaan-pembinaan pada 

anggotanya dalam hal keagamaan selian itu juga hal kewirausahaan. Selain 

pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut di atas, 

pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara 

mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga 

ekonomi syari’ah bagi karyawan BMT Hasanah. 

Konsep pemberdayaan ekonomi dapat dilihat dari tiga sisi, pertama, 

pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 
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potensi rakyat berkembang. Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk 

memperkuat potensi ekonomi atau dimiliki keluarga. Ketiga, pemberdayaan 

melalui pengembangan ekonomi rakyat dengan melindungi atau mencegah 

terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan 

dan kemitraan antara yang maju dengan yang belum maju.   

Bila ditinjau dari konsep pemberdayaan ekonomi aplikasi 

pembiayaan mud}a>rabah yang dijalankan BMT Hasanah sudah sesuai, karena 

BMT Hasanah selain memberikan modal juga  memberikan pembinaan dan 

pendampingan terhadap para nasabahnya, agar para nasabah dalam 

pembiayaan mud}a>rabah tersebut dapat menggali, menyalurkan potensi dan 

kreativitasnya  yang ada dalam dirinya dalam menjalankan suatu usaha. Yang 

akhirnya nasabah tersebut dapat memperkuat potensi ekonominya untuk 

menuju taraf hidup yang lebih baik secara mandiri. Inilah yang dapat dilihat 

dari para nasabah BMT Hasanah. Setelah mendapat kucuran dana 

pembiayaan mud}a>rabah mereka dapat meningkatkan pendapatan usahanya 

dan mengembangkan usahanya lebih maju, sehingga mereka dapat 

memperkuat potensi ekonomi keluarganya dan dapat bersaing dengan 

pengusaha yang lebih maju. Selain itu BMT Hasanah juga mengadakan 

sosialisasi tentang sistem syari’ah, agar masyarakat merasakan keberkahan, 

keadilan dan keunggulan sistem syari’ah khususnya dalam pembiayaan 

mud}a>rabah dan terhindar dari sistem riba. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Proses pembiayaan mud}a>rabah di BMT Hasanah ini sudah sesuai dengan 

konsep pemberdayaan karena BMT Hasanah memberikan 

pembiayaan/modal sebagai bentuk pengalihan kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat, agar individu lebih berdaya. Selain itu 

BMT Hasanah juga tidak menentukan usaha apa yang akan dilakukan 

nasabah, BMT Hasanah hanya mendorong potensi yang dimiliki nasabah 

dengan memberikan modal agar nasabah dapat mengoptimalisasikan 

potensi yang dimilikinya. 

2. Aplikasi pembiayaan mud}a>rabah yang dijalankan BMT Hasanah sudah 

sesuai dengan konsep pemberdayaan ekonomi, karena BMT Hasanah 

selain memberikan modal juga  memberikan pembinaan dan 

pendampingan terhadap para nasabahnya, agar para nasabah dalam 

pembiayaan mud}a>rabah tersebut dapat menggali, menyalurkan potensi dan 

kreativitasnya  yang ada dalam dirinya dalam menjalankan suatu usaha. 

Yang akhirnya nasabah tersebut dapat memperkuat potensi ekonominya 

untuk menuju taraf hidup yang lebih baik secara mandiri.  
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B. Saran 

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas mengenai 

keberadaan BMT Hasanah serta produk-produk yang ditawarkan di BMT 

Hasanah agar tercapai visi dan misi memberdayakan ekonomi umat melaluai 

permodalan secara syar’i. 
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