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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank, mempunyai peranan

yang penting dalam aktivitas perekonomian. Lembaga keuangan tersebut mampu

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien

kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Sejak berdirinya lembaga-lembaga

keuangan syariah dalam perekonomian di Indonesia banyak sekali kalangan umat

islam memanfaatkan sebaik-baiknya sistem mudharabah atau akad kerja sama

yang saling menyepakati guna memperoleh nisbah atau bagi hasil yang mereka

capai yang dapat mewujudkan finansial menjadi lebih baik bagi perkembangan

ekonomi Islam. Sistem ekonomi islam sudah sangat lama memberikan sebuah

usulan alternatif mengenai tatanan perekonomian dunia yang lebih baik. Sehingga

pada tahun 1998 yang kala itu mengalami sebuah gejolak krisis perbankan

konvensional dan menguncang perekonomian pada saat itu, namun pada lembaga

keuangan syariah hal tersebut dapat teratasi, yang sebagian ekonom mengganggap

bersifat dari dalam sistem ekonomi islam yang dapat memajukan ekonomi

syariah.

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia dalam kurun

waktu satu decade terakhir telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang

signifikan. Hal ini di buktikan dengan suburnya perkembangan lembaga keuangan

syariah di seluruh Indonesia seperti perbankan syariah, asuransi syariah,

pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan baitul maal wa tamwil.
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Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga

keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat

ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan BMT dan nilai asetnya sampai

trilyunan, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi

pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para

penggagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal pengusaha

muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam

bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip

syariah, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh dan lain-lain.1 Pada

produk yang telah di tetapkan oleh baitul maal wa tamwil ada produk

mudharabah, yang di mana akad yang saling bekerja sama antara dua pihak, satu

pihak sebagai pemilik modal yang bisa disebut (shahibul maal) mempercayakan

sejumlah dananya kepada pihak lain, yaitu pengelola (mudharib) untuk

menjalankan suatu aktivitas atau usaha yang mereka lakukan dengan memperoleh

keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah di tetapkan diawal, dan

apabila mengalami suatu kerugian maka ketentuannya berdasarkan hukum bahwa

kerugian dalam bermudharabah di bebankan pada harta, dan tidak dibebankan

pada pengelola yang melakukan pekerjaan tersebut.

Sistem Ekonomi Syariah yang diistilahkan dengan al-Mua’amalah al-

Iqtishadiyah merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis islam. Hal ini

1Muhammad Syafii Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema
InsaPress, 2001, hlm 37.
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berarti nilai-nilai etika yang islami tersebut menempati level tertinggi, kemudian

dijabarkan secara hirarkis menjadi prinsip etika, dan selanjutnya dijabarkan

menjadi norma etika, serta ditindaklanjuti dalam bentuk institusi, produk, atau

akad ekonomi syariah.2

Perkembangan saat ini telah menerapkan sistem ekonomi islam yang

sudah berkembang  dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

diimplentasikan dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah baik

bank maupun non bank seperti baitul maal wat tamwil. Dengan upaya ini,

ekonomi Islam menjadi panutan dasar bagi sistem  pengoperasional semua

lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank untuk mensejahterakan

rakyat dan memberikan perekonomian di Indonesia lebih baik.

Penerapan prinsip Syariah dalam lembaga keuangan semakin berkembang

pesat, tidak hanya di lembaga keuangan Bank tetapi juga lembaga Keuangan

Bukan Bank. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa

dengan koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat (LSM). Baitul wa Tamwil

merupakan cikal bakal lahirnya Bank Syari’ah pada tahun 1992. Segmen

masyarakat yang biasanya dilayani oleh BMT adalah masyarakat kecil yang

kesulitan berhubungan dengan bank. Ketika pemerintah mengeluarkan hukum

ekonomi UU No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi

hasil, maka BMT semakin berkembang, yang seiring dengan peran aktif Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang melakukan pengkajian secara aktif

tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia, maka terbentuklah BMT di

2Husain Insawan, Eksistensi Nilai Etika Dalam Sistem Ekonomi Syariah, AL-‘ADL,
Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vulume 4, Nomor 2 Juli 2011. STAIN Sultan
Qaimuddin Kendari, Jurusan Syariah. hlm. 3



4

Indonesia. Selain ICMI, beberapa organisasi massa islam seperti Nahdatul Ulama

(NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas lainnya

mendukung upaya pengembangan BMT di Indonesia.3 Pengembangan BMT

sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan

Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh

Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri di

bentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat

Indonesia (BMI) dengan aktra notaries Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5

tanggal 13 Maret 1995.4

BMT Amanah Cabang Kendari adalah lembaga keuangan mikro yang di

operasionalkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga  dengan adanya akad

mudharabah  atau prinsip bagi hasil, yang dapat menumbuh kembangkan bisnis

usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta kepentingan

kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari masyarakat

setempat dengan berlandaskan dengan sistem ekonomi yang salam (berintikan

keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Pembiayaan Mudharabah yang

digunakan di BMT Amanah Cabang Kendari juga untuk membantu dan

memperlancar roda perekonomian masyarakat dalam menjalankan usaha

perdagangan dengan keuangan yang sejalan dengan ketentuan syariat islam untuk

mengatasi permasalahan modal yang selama ini sangat sulit didapatkan dari

lembaga keuangan formal seperti bank. Dengan demikian BMT Amanah Cabang

3 Alfian Toar, BMT & Bank Syariah, (Kendari, 2011), hlm. 18
4 Andri Soemitra, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Cet.1 ( Jakarta : Kharisma Putra

Utama, 2009), hlm. 455
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Kendari memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin

mengambil/menggunakan akad mudharabah dengan ketentuan-ketentuan syariah

dan kesepakatan bagi hasil anatara pengelola modal dan pemilik modal. Dari

unsur-unsur pengembangan akad mudharabah di BMT Amanah Cabang Kendari

sasaran yang diajukan dan pengembangan pembiayaan mudharabah melalui

proses sosialisasi dan promosi agar memberikan pengetahuan tentang akad

mudharabah di BMT Amanah Cabang Kendari dan dapat memberikan tujuan

nasabah terhadap sektor usaha mikro yang dimiliki agar dikembangkan dan dapat

menjadi peluang besar bagi BMT untuk terus berkembang. Oleh karena itu,

produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Cabang Kendari juga seperti

produk seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, hiwalah,

dan qardhul hasan, dengan adanya pembiayaan tersebut agar dapat

mensejahterakan rakyat dan dapat memberikan kemudahan bagi rakyat yang

mengambil akad mudharabah di BMT Amanah Cabang Kendari. Produk

Pembiayaan Mudharabah yang didasarkan atas kerja sama antara pemilik modal

dan pengelola modal dengan bagi hasil yang telah disepakati. Namun perlu

pendalaman apakah akad yang di gunakan BMT Amanah Cabang Kendari benar-

benar menjalankan prinsip syari’ah dengan prinsip bagi hasil yang adil, agar

masyarakat tertarik menyalurkan dana ke BMT Amanah Cabang Kendari untuk

dapat memberikan bantuan modal kepada nasabah yang ingin menggunakan akad

mudharabah. Pembiayaan mudharabah bentuk penolakan terhadap sistem bunga

yang diterapkan oleh lembaga keuangan bank maupun non bank. Dengan

demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
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”Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang

Kendari (Studi Implementasi Dan Prinsip Syariah)”.

B.  Fokus Penelitian

Pada BMT Amanah Cabang Kendari akad mudharabah digunakan untuk

produk Simpanan dan Produk Pembiayaan, yang akan di teliti adalah akad

mudharabah pada produk pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diharapkan pembahasan

selanjutnya dapat dituangkan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

Judul Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah

Cabang Kendari (Studi Implementasi dan Prinsip Syariah)”. Maka untuk

menghasilkan pembahasan yang objektif dan terarah dapat dirumuskan

permasalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad Mudharabah pada produk pembiayaan di Baitul

Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang Kendari?

2. Apakah Pelaksanaan Akad Mudharabah pada produk pembiayaan sudah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah?

D.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “pertanyaan mengenai apa yang hendak kita capai’.5

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah dirumuskan

di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

5 Husaini Usman Dan Purnomo Setiadu Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Cet.6,
Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.29
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1. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah pada produk pembiayaan  di

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang Kendari.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan sudah

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E.  Manfaat Penelitian

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat

member manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Menambah khasanah keilmuan dalam hal implementasi mudharabah pada

produk pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Cabang

Kendari agar masyarakat dapat menggunakan produk yang di tawarkan Baitul

Maal Wat Tamwil

b) Dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki

keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti, sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah,

sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang di peroleh di

bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan.

b) Bagi Objek Peneliti dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh pihak BMT

Amanah Cabang Kendari dalam mengembangkan produk-produknya.
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c) Bagi Lembaga Akademik sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya

yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

d) Bagi Pembaca dapat dijadikan kontribusi keilmuan dan menambah

pengetahuan.

F.  Definisi Operasional

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah penerapan

atau pelaksanaan akad mudharabah pada produk pembiayaan di Baitul Maal

Wat Tamwil Amanah cabang Kendari.

2. Akad yang dimaksud oleh peneliti adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan

qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

3. Mudharabah yang peneliti maksud adalah perjanjian yang telah di sepakati

antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) sesuai

dengan kesepakatan.

4. Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Cabang Kendari yang peneliti maksud

adalah sebagai pelayanan usaha mikro dan kecil yang mengelola dana-dana

dari masyarakat dengan berlandaskan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

5. Implementasi Akad Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil adalah penerapan

atau pelaksanaan suatu sistem perjanjian yang telah di sepakati antara pemilik

modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) sesuai dengan

kesepakatan yang terdapat dalam Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Kendari.


