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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter 

pada akhir tahun 1997, peranan BMT cukup besar dalam 

membantu kalangan usaha kecil dan menengah.Peran BMT 

tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim  usaha 

yang sehat di Indonesia. Bahkan terjadi krisis ekonomi dan 

moneter, BMT sering melakukan observasi  ke berbagai lapisan 

masyarakat untuk terbentuknya peluang kemitraan usaha. Hal 

tersebut ditinjau untuk membangkitkan kembali sektor riil yang 

banyak digeluti oleh kalangan kecil dan menengah serta untuk 

memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh. 

Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan  pemberdayaan masyarakat miskin yang 

merupakan pelaku utama usaha tersebut. Secara konseptual 

pemberdayaan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang 

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan. Partisipasi dari seluruh elemen di negara 

sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, 

serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. 

Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang  mendukung 
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perkembangan usaha mikro masyarakat yang menggunakan 

barang atau jasa hasil usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak 

terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro serta 

lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu 

mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan 

permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. 

Lembaga keuangan syariah diantaranya adalah bank syariah 

dan Baitul Maalwat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan 

mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat 

satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah 

terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, 

dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi 

pemberdayaan usaha mikro kecil adalah prinsip bagi hasil. Secara 

umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu 

mudarabah, musyarakah, muzaraah, dan musaqah. 

Akad yang banyak digunakan dalam praktik lembaga 

keuangan syariah seperti baitul maal wattamwil adalah akad 

mudarabah dan musyarakah. Pembiayaan dengan akad 

mudarabah dan musyarakah pada merupakan pembiayaan yang 

gunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing). 

Sebagian besar masyarakat tentunya sangat membutuhkan 

keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu kegiatan 

perekonomian mereka, khususnya bagi masyarakat yang 
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berprofesi sebagai pedagang kecil. Mereka seringkali mengalami 

kesulitan dalam memperoleh dana untuk mengembangkan 

usahanya. BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan, 

diharapkan dapat membantu masyarakat kota kendari, yang tidak 

mempunyai tanggungan yang cukup besar untuk mendapatkan 

modal yang dibutuhkan untuk perekonomian sehari-hari. Dengan 

adanya lembaga keuangan syari’ah ditengah-tengah masyarakat 

diharapkan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang berada di sekitar lembaga keuangan pada 

khususnya di kota kendari dan wilayah lain pada 

umumnya.Sehingga BMT dapat disebut sebagai perantara 

(intermediasi) antara pemilik dana dan peminjam dana. 

Peran intermediasi sosial BMT Amanah adalah membentuk 

kapasitas pelaku usaha sehingga siap dan layak untuk mendapat 

bantuan pembiayaan atau berinteraksi dengan bank seperti 

peningkatan pengetahuan soal usaha, bakat, rasa percaya diri dan 

kemampuan mengakses teknologi informasi. Adapun kegiatan 

yang biasa dilakukan BMT Amanah dalam implementasi peran 

intermediasi sosial adalah dengan memberikan bimbingan teknis 

kepada masyarakat mengenai akses permodalan.  

Masih ada masyarakat kota kendari yang menganggap BMT 

yang sama halnya dengan koprasi lain yang menggunakan bunga 

dan pemahaman soal produk di BMT juga masyarakat belum 

banyak mengetahui sehingga peneliti ingin mengangkat judul ini 
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agar peneliti ataupun pembaca mengetahui peran intermediasi 

sosial  nasabah/ calon anggota. Ada beberapa masyarakat juga 

yang menggunakan pembiayaan  mikro di BMT. maka  dari itu 

berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin  melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PERAN INTERMEDIASI 

SOSIAL BMT AMANAH SULTRA TERHADAP 

MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO DI KOTA 

KENDARI”  

1.2. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah dan fokus 

dan tidak menimbulkan  perluasan masalah serta  kesalah 

pahaman penafsiran maka penelitian ini hanya dibatasi pada 

peran intermediasi sosial BMT Amanah pada masyarakat pelaku 

usaha mikro  Berdasarkan judul penelitian ini. Maka peneliti 

hanya memfokuskan pada pembiayaan mikro yang ada di BMT 

Amanah Sultra cabang kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur Pembiayaan BMT 

Amanah Sultra  dalam menjalankan Peran Intermediasi 

Sosial terhadap Pelaku usaha mikro di kota kendari? 

2. Bagaimana peran intermediasi sosial BMT Amanah sultra 

terhadap pelaku usaha mikro di kota kendari? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Untuk mengetahui Bagaimana Standar Operasional Prosedur 

Pembiayaan BMT Amanah Sultra  dalam menjalankan Peran 

Intermediasi Sosial terhadap Pelaku usaha mikro di kota kendari 

2 Untuk Mengetahui Bagaimana peran intermediasi sosial BMT 

Amanah sultra terhadap pelaku usaha mikro di kota kendari 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai berikut : 

1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa 

pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari 

khususnya dalam ilmu perbankan. 

2 Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  

pedoman dan bahan pustaka bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian pada periode selanjutnya, serta menambah 

pengetahuan tentang peran intermediasi sosial perbankan 

syariah. 

3 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dan memberikansubansipemikiran sebagai masukan 
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yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan 

terutama dalam peran intermediasisosial perbankan syariah. 

1.6 Definisi Oprasional  

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan 

pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai dengan 

penelitian ini, ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni 

sebagai berikut. 

1 intermediasi sosial adalah penghubung, Intermediasi adalah 

penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang 

memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak 

sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi. 

2 BMT Amanah adalah  lembaga keuangan syariah yang 

berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT 

terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmaal” dan “baitultamwil” 

Baitulmaal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan 

dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, 

seperti zakat, infak dan sedekah. 

3 Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam 

suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang 

relatif lama, mempunyai adat istiadat dan aturan-aturan tertentu 

dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. 
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4 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro sebagaimana tertuang dalam UU UMKM. 


