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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang penting untuk menjaga kestabilan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan 

suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonominya. Setiap negara, dalam 

mencapai tujuannya menggunakan sistem ekonomi yang berbeda-beda. Sistem 

ekonomi yang berkembang saat ini di dunia adalah sistem ekonomi kapitalis, 

sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam. 

Salah satu sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan dunia adalah 

sistem ekonomi Islam atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi syari’ah. 

Kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam muncul serta 

mengalami perkembangannya sejak tahun 1970-an, baik di Timur Tengah maupun 

di negara-negara Islam yang lain. Sejak saat itu, sistem ekonomi Islam muncul 

sebagai wacana dan dipandang sebagai suatu alternatif pilihan. Perkembangan 

ekonomi Islam terjadi sejalan dengan kecenderungan yang menguat terhadap 

pemihakan sistem ekonomi neo-klasik akibat menguatnya anggapan bahwa 

ekonomi Keynesian sudah tidak lagi mampu menjawab berbagai masalah 

perekonomian negara-negara kapitalis barat (Masyhuri, 2003: 11) 
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“Reaksi Barat yang berlebihan terhadap keunggulan sistem ekonomi 

kapitalis, pasca runtuhnya sistem ekonomi sosialis tahun 1980-an juga mendorong 

semakin menguatnya kecenderungan yang menempatkan sistem ekonomi Islam 

sebagai alternatif di luar ekonomi kapitalis” (Chapra dalam Masyhuri , 2003: 11). 

“Sebagai akibatnya, institusi-institusi ekonomi Islam banyak bermunculan, sejak 

dibentuknya Islamic Development Bank tahun 1975 di Jeddah.  Hal ini tidak saja 

terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga di luar kawasan tersebut” (Basri 

dalam Masyhuri, 2003: 11). 

Hal ini semakin diperkuat dengan publikasi artikel yang dimuat oleh 

zonaeksis.com , menyatakan fakta bahwa: 

Pada saat krisis ekonomi menghantam dunia dua tahun lalu, perbankan Islam 

menjadi juru selamat. Sistem ini menjadi area pertumbuhan utama untuk 

pembiayaan internasional. Memang asetnya hanya mewakili sekitar 2 persen 

sampai 3 persen dari aset keuangan global, atau hampir 1 triliun dolar AS, 

tetapi tumbuh rata-rata 25 persen setiap tahun. Kini banyak negara berlomba 

untuk menjadi pusat global bisnis keuangan syariah. London jauh di depan 

dibanding New York: menjadi mercu suar ekonomi syariah di Eropa. 

(http://zonaekis.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-dunia/) 

Sistem ekonomi Islam menjadi alternatif pilihan karena karena sistem 

ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Tujuan ekonomi 

Islam bukan semata-mata pada materi saja, tetapi mencakup berbagai aspek sepert: 

kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat tinggi 

bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan 

yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh ummat 
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manusia. Dengan kata lain, di dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi 

iman pada setiap keputusan manusia. 

Ajaran Islam menganjurkan dalam mengembangkan ekonomi tidak boleh 

menimpakan bahaya atau kerugian pada orang lain (QS Al Muthaffifin, 1-3). 

Begitu juga, di dalam QS Al Baqarah: 275 dijelaskan pula bahwa segala tambahan 

atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis barang yang sama 

atau disebut juga dengan riba dalam ekonomi Islam diharamkan. Sudah menjadi 

keputusan hampir seluruh ahli fiqih di dunia bahwa tingkat bunga bank masuk 

dalam kategori riba. Tingkat bunga dalam sistem ekonomi Islam menjadi haram 

dikarenakan dalam pelaksanaan bunga melakukan tindakan memastikan sesuatu 

yang tidak pasti.  

Bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang fixed and 

predetermined tetapi menolak untuk menanggung resikonya (al ghunmu bi 

laa ghurmi/againing return without being responsible for any risk). Bank 

konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung 

biayanya (al kharaj bi laa dhaman/gaining income withot being responsible 

for any expenses). Padahal prinsip return selalu beriringan dengan resiko 

(return goes along with risk) (Adiwarman A. Karim, 2003: 43). 

 Eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga merupakan 

satu hal yang dilarang dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak 

sejalan dengan  sistem kapitalis yang memberikan nilai tinggi pada kebebasan tak 

terbatas untuk memungkinkan individu mengejar kepentingannya. Ekonomi Islam 

juga tidak sejalan dengan faham ekonomi sosialis yang menganggap pemilikan 

pribadi dan sistem upah sebagai sumber kejahatan.   
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Seiring dengan pesatnya perkembangan sistem ekonomi Islam di seluruh 

belahan dunia, sebagian masyarakat Islam Indonesia juga mulai menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi Islam.  Sebagian masyarakat Indonesia  yang kini sudah 

mulai memiliki kesadaran, mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba 

yang terdapat di dalam perbankan konvensional. Pengetahuan masyarakat tentang 

haramnya riba membuat mereka kini mulai beralih ke sistem ekonomi Islam. Salah 

satu langkah yang dilakukan oleh masyarakat adalah beralih dari lembaga 

keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari’ah. Seorang muslim 

diwajibkan untuk mengamalkan ajaran Islam secara kaffah/ menyeluruh  dengan 

berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam QS. Al Baqarah: 208, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, 

masuklah ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut  langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”(YPPAD RI, 2009: 

32). Namun demikian, tidak lantas seluruh masyarakat Indonesia bersedia 

menerima dan menjalankan sistem ekonomi syariah dengan benar. Masih banyak 

masyarakat yang belum terbiasa dengan bertransaksi dengan sistem syariah dan 

enggan meninggalkan riba.   

Fakta lain yang menyatakan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia  

ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syari’ah baik yang berupa 

bank maupun nonbank. Kemunculan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia 

dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI lahir sejak 

tahun 1992 diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Peningkatan yang 
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luar biasa terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang perbankan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1972. Undang-undang ini membawa peluang besar bagi perkembangan lembaga 

keuangan syari’ah di Indonesia. Sejak diberlakukan Undang-Undang tersebut 

mulai tahun 1998, lembaga keuangan syari’ah tidak hanya terdiri dari bank saja 

namun juga muncul lembaga keuangan nonbank. Perkembangan lembaga 

keuangan syari’ah di Indonesia semakin pesat dengan dikeluarkannya fatwa 

Majelis Ulama Indonesia  Nomor 1 tahun 2004 tentang status hukum bunga bank 

yang haram menurut syariat Islam. 

Muhammad Ridwan berpendapat bahwa, “Seiring dengan berkembangnya 

lembaga keuangan syariah, untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada 

masyarakat dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)” (2005: 72-73). 

Harapan kepada BPRS menjadi sangat besar, mengingat cakupan bisnis bank ini 

kecil. Namun, dalam realitanya, sistem bisnis di BPRS juga terjebak pada 

pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik modal. Dari 

persoalan tersebut, mendorong munculnya lembaga keuangan alternatif yakni 

lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga tersebut 

adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). 

BMT lahir dengan istilah pertama baitul tamwil (BT), namanya pernah 

popular lewat BT Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta. Kedua 

lembaga yang pernah mempopulerkan nama tersebut kini tidak ada lagi. Baitul 

tamwil (BT) mulai berkembang sehingga muncul pula konsepsi bait al-maal 
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sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghanimah) pada masa 

awal Islam. Dana amanah dan ghanimah diberikan kepada yang berhak dengan 

pertimbangan kemaslahatan umat, telah ada pada masa Rasulullah. Pada masa 

Khalifah Uman bin Khattab, lembaga ini bahkan dijadikan salah satu lembaga 

keuangan negara yang independen untuk melayani kepentingan umat dan 

membiayai pembangunan secara keseluruhan. Pada masa itu, telah diadakan 

pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk pengelolaan lembaga keuangan yang 

beroperasi sesuai dengan syari’ah. Ahmad Sumiyanto mengatakan bahwa, 

“Praktek mencari keuntungan juga mulai dilakukan dengan cara bagi hasil 

(mudharabah), penyertaan modal usaha (musyarakah), membeli dan membayar 

cicilan (bai’ bi ats-tsaman ajil) dan sewa guna usaha (al-ijarah)” (2008: 21). 

Dewasa ini, bersamaan dengan semangat ittiba’ kepada Rasul dan dengan 

totalitas ajarannya, memunculkan semangat untuk meniru sistem “perbankan” 

pada zaman Rasulullah dan sahabat. Terlebih dengan adanya kontroversi mengenai 

riba dan bunga bank, maka umat Islam mulai melirik untuk mendirikan bank yang  

berlandaskan syari’ah. Dalam konteks Indonesia, keinginan tersebut nampaknya 

sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan respon positif terhadap 

usulan pendirian bank syari’ah.  

Dengan disyahkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang 

mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi 

hasil, dan juga Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang memberikan 

batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan 

berdasarkan prinsip bagi hasil, maka mulailah bermunculan perbankan yang 

menggunakan sistem syari’ah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI 

Syari’ah, BPRS, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (2008: 22). 
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Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki 

persamaan dalam tata kerjanya, pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank 

Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Bandung. Kelahiran BPRS terus diikuti 

dengan beroperasinnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992.  

Dilihat dari fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia ataupun BPRS 

yaitu sebagai lembaga keuangan syari’ah. “Perbedaan BMI dan BPRS hanya 

terletak pada skala dan status kelembagaanya. Bila BMI untuk pengusaha atas, 

BPRS untuk menengah ke bawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (gross 

root)” (2008: 20). 

Sering dengan munculnya perbankan yang menggunakan sistem syari’ah, 

berkembang pula BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam. BMT bergerak 

pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank 

Muamalat Indonesia (BMI). Karena BMI sendiri secara operasional tidak dapat 

menyentuh masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu lembaga keuangan 

mikro Islam yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah 

untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan bank konvensional (Ahmad 

Sumiyanto, 2008: 23). 

Lahirnya BMT ini diantaranya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan 

sebagai berikut:  

1. Agar masyarakat terhindar dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi 

kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka 

yang mempunyai modal banyak. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke 

bawah secara intensif dan berkelanjutan. 
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3. Agar masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir yang memberikan 

pinjaman modal dengan sistem bunga yang sangat tidak manusiawi 

4. Agar ada lokasi dana yang merata pada masyarakat yang fungsinya untuk 

menciptakan keadilan social. (2008: 24) 

BMT berbeda dengan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan 

pembiayaan. “BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank 

yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP)” 

(Ahmad Sumiyanto, 2008: 15). Pembiayaan yang diberikan berbagai lembaga 

keuangan sampai saat ini masih didominasi pembiayaan konsumtif sehingga laju 

ekonomi masyarakat cenderung konsumtif atau kurang produktif. Dalam kondisi 

yang demikian inilah, BMT muncul sebagai lembaga keuangan mikro yang 

berbasis syari’ah dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. 

BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro yang terbilang sederhana dalam 

mekanismenya. Realitas yang terjadi saat ini BMT mengalami perkembangan yang 

pesat. Perkembangan BMT yang sangat pesat didorong oleh kebutuhan masyarakat 

akan pelayanan intermediasi keuangan. Namun, di lain pihak akses untuk 

memasuki wilayah-wilayah perbankan yang formal relatif sulit ditembus. 

BMT lahir di tengah-tengah masyarakat  sebagai alternatif solusi 

pendanaan yang mudah, cepat, dan terhindar dari jerat rentenir, serta mengacu 

pada prinsip syariah. Salah satu produk BMT untuk membantu masyarakat yang 

mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha adalah pembiayaan 

mudharabah. Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh BMT banyak 

menjadi pilihan masyarakat untuk menutup kekurangan modal mereka. 
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”Pembiayaan mudharabah yaitu kerja sama dimana shahibul maal memberikan 

dana 100%  kapada mudharib yang memiliki keahlian” (2008:153). Shahibul mal 

merupakah pihak pemilik modal dan mudharib sebagai pelaksana usaha”. Prinsip 

dalam pembiayaan mudharabah adalah hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan 

melalui akad dengan periode yang telah disepakati bersama. BMT selaku pemilik 

modal menanggung seluruh kegiatan pelaksana usaha dan apabila terjadi kerugian 

usaha maka BMT ikut menanggung kerugian usaha. Akan tetapi, BMT tidak 

menanggung kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan 

pelaksana usaha.  Sama halnya dengan prinsip tersebut, BMT Binamas Purworejo 

yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo nomor 80 Purworejo, juga melakukan hal 

yang sama. 

BMT Binamas hadir di tengah-tengah masyarakat dengan semangat 

memajukan ekonomi ummat. BMT Bina Masyarakat (Binamas) merupakan BMT 

yang pertama dan terbesar di Purworejo, dengan menjalankan sistem syariah 

dalam kegiatannya sebagai salah satu ikhtiar untuk melakukan dakwah. BMT 

Binamas Purworejo perkembangannnya sangat luar biasa. Dari modal awal Rp 900 

ribu, sampai bulan Maret 2011 memiliki aset Rp 33 milyar. BMT Binamas 

Purworejo telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas 

pembiayaan mudharabah, yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan nasabahnya. Sasaran utama dari BMT ini adalah melakukan 

pembiayaan disektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), hal ini sejalan 

dengan usaha pemerintah untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan. Sehingga 
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secara tidak langsung obyek yang mendapatkan pembiayaan adalah orang-orang 

yang kita sebut dengan istilah grass root (masyarakat akar rumput). Dalam 

implementasinya, sebagian proyek/ program di BMT dilaksanakan dengan 

menggunakan pola dana bergulir yang dimaksudkan untuk memberdayakan 

ummat dan diarahkan pada tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat. 

Produk yang ditawarkan BMT Binamas dalam upaya meningkatkan 

perkembangan usaha masyarakat adalah pembiayaan mudharabah. Syarat untuk 

memperoleh pembiayaan mudharabah di BMT Binamas, calon nasabah harus 

memiliki usaha yang usianya minimal satu tahun. Syarat tersebut diadakan untuk 

mengetahui pendapatan rata-rata nasabah sebelum dan sesudah adanya 

pembiayaan mudharabah. Sesuai hasil observasi peneliti pada bulan Februari, Pak 

Sugeng selaku manajer BMT Binamas Purworejo menyatakan bahwa pembiayaan 

ini diharapkan mampu menjadi solusi masalah lemahnya permodalan yang 

dihadapi para pemilik usaha khususnya sektor UMKM di kabupaten Purworejo.  

Modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung 

peningkatan produksi dan taraf hidup pengusaha atau pedagang golongan ekonomi 

lemah (UMKM). Golongan ekonomi lemah masyarakat Purworejo umumnya 

mengalami kekurangan modal, sehingga sering mengalami kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya 

pengusaha kecil yang terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan 

pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir. Banyak pengusaha kecil yang 
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tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi sehingga terjebak hutang yang 

makin lama makin bertambah dan lama kelamaan akan mematikan usahanya. 

 Pada dasarnya pemberian pinjaman modal usaha sifatnya sementara dan 

sebagai rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan 

volume penjualan yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan 

usaha kecil. Dengan meningkatnya pendapatan maka keuntungan yang diperoleh 

pengusaha sektor UMKM di kabupaten Purworejo akan meningkat pula. Kenaikan 

pendapatan dan keuntungan akan memberikan rangsangan juga pada peningkatan 

pangsa pasar.   

Dari berbagai fakta yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Adapun judul 

dari penelitian ini adalah ”Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas 

terhadap Perkembangan Usaha dan Pendapatan Nasabah Mudharabah Di BMT 

Binamas Purworejo”. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut:  

1. Segala tambahan atas pinjaman atau tambahan dari pertukaran pada satu jenis 

barang yang sama atau disebut juga dengan riba dalam ekonomi Islam 

diharamkan 

2. Ekonomi islam tidak sejalan dengan ekonomi kapitalis  
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3. Penduduk Indonesia yang sebagain besar beragama Islam ternyata belum 

terbiasa bertransaksi dengan sistem syariah dan belum bisa meninggalkan 

sistem riba secara penuh. 

4. Sebagian besar penduduk Indonesia belum tahu konsep bagi hasil secara benar 

5. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil mengalami kesulitan  permodalan dalam upaya 

mengembangkan usaha 

6. Masih banyak umat muslim di Indonesia yang belum menjadikan pembiayaan 

mudharabah sebagai alternatif pilihan untuk mengatasi kesulitan permodalan 

usaha 

7. Banyaknya persyaratan yang diperlukan pada bank konvensional  untuk 

memperoleh fasilitas kredit (not bankable) atau pembiayaan untuk usahanya. 

8. Golongan ekonomi lemah (UMKM) di kabupaten Purworejo yang terdesak 

kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis dengan mencari 

permodalan dari rentenir. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan tenaga dan waktu, penulis akan membatasi 

permasalahan pada pemberian pembiayaan mudharabah sebagai alternatif pilihan 

untuk mengatasi kesulitan permodalan nasabah BMT Binamas Purworejo sehingga 

dapat meningkatkan perkembangan usaha dan pendapatan nasabah BMT Binamas 

Purworejo. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah terhadap 

perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan nasabah mudharabah BMT 

Binamas Purworejo? 

2. Adakah pengaruh tidak langsung pemberian pembiayaan mudharabah 

terhadap peningkatan peningkatan pendapatan melalui perkembangan usaha 

nasabah mudharabah BMT Binamas Purworejo? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pembiayaan mudharabah terhadap 

perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan nasabah mudharabah BMT 

Binamas Purworejo 

2. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pemberian pembiayaan 

mudharabah terhadap peningkatan peningkatan pendapatan melalui 

perkembangan usaha nasabah mudharabah BMT Binamas Purworejo? 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan 

khususnya bidang ekonomi Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong dilakukannya penelitian 

sejenis lebih lanjut dan dapat dijadikan referensi untuk pengembangan 

penelitian lain. 

2. Praktis   

a. Dapat dijadikan pertimbangan BMT dalam mengambil keputusan untuk 

pemberian pembiayaan. 

b. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai BMT sebagai 

lembaga keuangan mikro syariah, khususnya dalam hal pembiayaan 

mudharabah. 

 

 

 


