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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian  Relevan 

Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan 

referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil 

penelitian terdahulu dirangkum dalam sebagai berikut: 

a) Syafii Antonio, Hilman F Nugraha (2013), dengan 

skripsiberjudul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah 

bagi Masyarakat Miskin” . Hasil dari jurnal tersebut ialah 

perbankan syariah memiliki posisi strategis  dalam peran 

intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan 

dana - dana social yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu 

zakat,infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAF).  Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama -  sama 

meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada 

penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap masyarakat 

miskin.sedangkan penelitian ini meneliti  peran intermediasi  

sosial   pada  masyarakat pelaku usaha mikro. 

b) Nur Waidah Nasir(2018) , dengan skiripsi berjudul “Fungsi 

intermediasi BMT mitra reksa bakti dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat prespektif ekonomi islam”  Hasil 

penelitian mengfokuskan ke pengoptimalan fungsi BMT dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah sama  -  sama meneliti peran 
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intermediasi sosial. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sedangkan pada penelitian 

ini fokus ke UMKM 

c) Siti Imroah (2019), dengan skiripsi berjudul “Analisis peranan 

pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah 

UMKM”  Hasil penelitian menunjukkan peranan pembiayaan 

mikro dalam pengembangan usaha nasabah UMKM dalam hal 

pendampingan.persamaan dengan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu sama- sama membahas pembiayaan mikro 

untuk Umkm. perbedaannya adalah fokus penelitiannya  hanya 

fokus ke pengembangan usaha nasabah UMKM.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Intermediasi  Sosial 

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator 

yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang 

bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi. 

Intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor 

usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit 

ekonomi yang defisit (Siringoringo,2012:64) 

Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan 

sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang 

memungkinkan donatur/investor (pemilik dana) untuk menjadi nasabah 

yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. 

Aspek dalam intermedia sisosial ini pada akhirnya akan 



KAJIAN PUSTAKA 10 

 

 

mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat 

dengan lembaga keuangan formal.(bannet dan cuevas,1996) 

Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi 

dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis 

untuk menjamin kelangsungan  hidup bagi jasa keuangan yang 

ditawarkan. Berikut ialah gambaran Mengenai prosesintermediasi 

sosial yang telah diakukan di beberapa negara: 

 

(gambar 2.1) 

Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial 

https://123dok.com . sinergi intermediasi sosial perbankan, 3 maret2021 

 

A. Peran Intermediasi Sosial Baitul Maal Wat Tamwil 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang berisikan bayt al - mal wa at – tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan 

menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 
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pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat 

menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya 

sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga 

ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat 

informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) (Ridwan,2013:25).  

Dalam Pedoman Akad Syariah (PAS) Perhimpunan BMT 

Indonesia, menyebutkan bahwa peran sebagai LKMS itu adalah fungsi 

BMT sebagai Baitul Tamwil, yakni bergerak  mengembangkan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Ada fungsi 

utama lain, yakni sebagai Baitul Maal, melakukan berbagai kegiatan 

tanpa orientasi mencari keuntungan. BMT berfungsi sebagai 

pengemban amanah, menyalurkan bantuan dana secara langsung 

kepada pihak yang berhak dan membutuhkan (Basit 2018) 

Peran intermediasi baitul maal juga yang merupakan salah satu 

pilar utama dalam BMT adalah dengan melakukan variasi optimalisasi 

penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan 

Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini juga 

menjadi bagian dari kontribusi BMT untuk membawa bangsa ini 

keluar dari lingkaran kemiskinan. 

BMT sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan 

UMKM di Indonesia. Karena perannya sebagai penghimpun dana dari 

masyarakat dan penyalurkannya pada usaha-usaha yang bersifat 
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produktif seperti UMKM. Untuk itu dalam pengembangan usaha kecil 

menengah mikro (UMKM) perlu adanya pengoptimalisasi dalam hal 

peran BMT yaitu menyalurkan dana kepada para  pelaku usaha   

menengah kecil   mikro  yang   membutuhkan   modal atau pendanaan 

agar usahanya dapat berkembang dan berjalan lancar tanpa hambatan 

terutama  dalam masalah permodalan. 

Para pelaku UMKM mempunyai kendala dari segi permodalan 

dalam mengembangkan usahanya ketika mengajukan permohonan 

tambahan modal kepada perbankan. Maka peran BMT dapat menjadi 

solusi dalam mendukung permodalan bagi para pelakufUMKM, 

karena persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan 

sederhanafdari pada di perbankan. Hal ini juga bisa menjadi salah 

satudpeluang atau sebagai alternatif bagi UMKM agar lebih mudah 

dalam mengakses permodalan. 

Selain berperan buntuk membantu masalah permodalan bagi 

UMKM, lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT bjuga 

dapat meningkatkan dan menguatkantperekonomian masyarakat. 

Kemudahanvuntuk mengakses permodalan yangddiberikan oleh BMT 

mendorong masyarakattuntuk membuka usaha-usaha mikro baru. 

Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. 

Penguatan0ekonomi kerakyatan ini akanimemberikan kesejahteraan 

bagi semua lapisan masyarakat. (Saputra, 2016)  

Beberapa pemikir dan pemerhati BMT seperti Huda dan 

Heykal juga berpendapat bahwa fungsi BMT adalah: (Huda & Heykal, 

2010) 
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1. Menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, 

2. Pencipta dan pemberi liquiditas, 

3. Sumber pendapatan 

4. Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko 

keuntungan dan peluang lembaga tersebut, 

5. Sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan usaha 

kecil, mikro, dan menengah, 

6. Mengidentifikasi, memobilisasi dan mengorganisasi, mendorong 

dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, 

7. Menggalang dan mengembangkan potensi masyarakat dalam 

rangka meningkatkan potensi kesejahteraan anggota. 

B . Fungsi Intermediasi BMT 

 Fungsi intermediasi BMT dijelaskan lebih kongkret oleh 

Huda dan Heykal bahwa peran BMT adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai moto penggerak ekonomi dan sosial masyarakat 

banyak, 

2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syari’ah, 

3. Penghubung antara kaum aghniya (kaya) dan kaum dhu‘afa’ 

(miskin), dan Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan 

prinsip hidup yang barakah, ahsan ‘amala, dan salam melalui 

spiritual communication dengan dhikr qalbiyah ilahyah (Huda 

& Heykal, 2010) 
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2.2.2  Baitul Maal Wat Tamwil  

A. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil 

Secara harfiah, Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua 

istilah yaitu baitul maal dan baitut tamwiil. Baitul maal berarti rumah 

dana, dan baitut tamwill berarti rumah usaha (Manan,2012:353). Baitul 

maal wat tamwil (BMT) merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu 

baitul maal dan tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 

sosial dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang non- profit, 

seperti; zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai 

usaha profit dalam pengumpulan dan penyaluran dana komersial. 

Usaha- usaha tersebut yang menjadikan BMT sebagai lembaga 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan 

syariah (Sudarsono, 2013). 

BMT adalah ringkasan dari Baitul Maal wat Tamwil atau 

Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga keuangan mikro 

syariah (LKSM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial 

masyarakat setempat.  Dilihat dari makna Bayt al Tamwil, BMT bisa 

dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya 

(Lubis,2016) 

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu 

atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) 



15 KAJIAN PUSTAKA 

 

 

yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai 

namanya terdiri dari dua karakter, yaitu: 

a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan 

kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan 

kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonomi. 

b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak 

sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan 

peraturan dan amanahnya (Ghofur, 2014). 

 BMT berasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip 

syari’ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, 

kemandirian, dan profesionalisme. Sehingga dengan demikian 

keberdaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai 

lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-

prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau 

tumbuh dan berkembang. 

B.  Prinsip oprasional Baitul Maal Wa Tamwill (BMT) 

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang 

sebagai wahana bagi mayarakat modern untuk membawa mereka 

kedalam pelaksanaan ajaran Islam paling tidak pada dua ajaran: 

1. Prinsip ta’awun (tolong-menolong) 

Prinsip Taawun yaitu prinsip saling membantu sesama 
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meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi 

dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran dengan anjuran Al-

Qur’an  sebagai berikut: 

QS.Al-Maidah Ayat 2 

ا 
َ
َىْدَي َول

ْ
ا ال

َ
حََراَم َول

ْ
ْىَر ال ا الشَّ

َ
ِ َول ْيا َشَػاۤىَِٕر اّٰلله

ُّ
ل حِ
ُ

ا ت
َ
َمُنْيا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
﴿يٰٓا

م ِ 
ٰۤ
ٓا ا

َ
اۤىَِٕد َول

َ
َلل

ْ
ُخْم ال

ْ
ل
َ
ِهْم َوِرْضَياًناۗ َوِاَذا َحل ِ

ب  ْن رَّ ا م ِ
ً
حََراَم َيْبَخُغْيَن َفْضل

ْ
َبْيَج ال

ْ
ْيَن ال

ْن 
َ
حََراِم ا

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
ْم َغِن ال

ُ
ْوك ْن َصدُّ

َ
ُن َكْيٍم ا

ٰ
ْم َشَنا

ُ
ك ِرَمنَّ ا َيجْ

َ
َفاْصَطاُدْواۗ َول

ْليٰ  ِبد ِ َوالخَّ
ْ
ى ال

َ
ُػْدَواِنۖ َواحَُّليا َحْػَخُدْوۘا َوَحَػاَوُنْيا َعل

ْ
ِاْثِم َوال

ْ
ى ال

َ
ا َحَػاَوُنْيا َعل

َ
ۖى َول

ِػَلاِب ﴾
ْ
َ َشِدْيُد ال ۗ ِانَّ اّٰلله َ  اّٰلله

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang 

qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang 

yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 

kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila 

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah 

berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-

halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 
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berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

2.  Prinsip Tijaroh (bisnis)  

 Prinsip Tijarah yaitu prinsip mencari laba dengan cara 

yang dibenarkan oleh Syariah. lembaga Keuangan Syariah harus 

dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip 

efektif dan efisien. lembaga ini harus tumbuh berkembang. 

3. Prinsip menghindari Iktinaz (penimbunan uang) 

Prinsip penimbunan uang yaitu menahan uang supaya 

tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada 

masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat 

menimbulkan berhentinya perekonomian. 

4. Prinsip pelarangan riba 

Prinsip pelarangan riba  yaitu menghindari setiap 

transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan 

menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (mudharabah) 

dan jual beli (al-buyu’) hal ini ditegaskan oleh Allah S.W.T 

dalam Al-Qur’an:  
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QS. Al-Baqarah Ayat 27 

 
َ
ْيَصل ْن يُّ

َ
ٓ ا ُ ِةه 

َمَر اّٰلله
َ
ۖ َوَيْلَطُػْيَن َمآ ا ِ ِمْنْۢ َةْػِد ِمْيَثاِكه  ِذيَْن َيْنُلُضْيَن َغْىَد اّٰلله

َّ
﴿ال

 
َ
ا
ْ
ِسُرْوَن ﴾َوُيْفِسُدْوَن ِفى ال خٰ

ْ
ٰۤىَِٕك ُوُم ال ول

ُ
 ْرِضۗ ا

Terjemahannya :  (yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah 

sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang 

diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk 

menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. 

mereka Itulah orang-orang yang rugi. 

5. Prinsip pembayaran zakat 

 Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan 

syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia 

menjalankan fungsi sebagai lembaga amil mengelola zakat, baik 

yang bersumber dari dalam maupun dari luar. 

C. Sistem Pengelolaan BMT 

 Pengelolaan di BMT merupakan suatu usaha untuk 

mengumpulkan     dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon 

nasabah maupun dari pihak lain. Pengumpulan dana oleh BMT 

diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh 

nasabah kepada BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam 

bentuk pembiayaan. 

 Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal 
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mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syariah, 

yakni berupa bagi hasil. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa 

sehingga kebutuhan likuidtas dapat terjamin dan tidak banyak dana 

menganggur. 

 Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka 

manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam 

pembiayaan menurut yakni : (Ridwan,2004:164) 

a) Aman yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat 

ditarik kembali sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk 

menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan 

pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey 

usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. 

Dilarag memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan. 

BMT harus betul-betul jeli dalam melihat usaha yang diajukan. 

b) Lancar yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar 

dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran 

dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik. Untuk 

itu BMT hanya membidik segmen pasar yang putarannya 

harian atau mingguan. 

c) Menguntungkan yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, 

untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan 

menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi 

usaha, kemungkinan besr gagal dapat diminimalisasi. 

Kepastian pendapatan akan memberi pengaruh yang besar 
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untuk BMT. Karena para deposan akan secara langsung 

merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan 

semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota 

penabung dan sebaliknya. Prinsip simpanan di BMT dilakukan 

atas dasar: 

1 Prinsip Wadi’ah   

Wadi’ah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang 

lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di 

jaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapanpun 

sipenitip menghendaki (Yaya,2016:52). 

QS. Al-Baqarah Ayat 283 

ْم 
ُ
ِمَن ةَْػُضك

َ
ْلُتْيَضٌثۗ َفِاْن ا اتًِبا َفِرٰوٌن مَّ

َ
ُدْوا ك جِ

َ
ْم ت

َ
ل ى َسَفٍر وَّ

ٰ
ْنُخْم َعل

ُ
﴿۞ َوِاْن ك

َىاَدةَۗ  ُخُميا الشَّ
ْ
ا َحك

َ
َ َرةَّٗهۗ  َول َيخَِّق اّٰلله

ْ
َمانََخٗه َول

َ
ِذى اْؤُحِمَن ا

َّ
ُيَؤد ِ ال

ْ
َوَمْن  َةْػًضا َفل

ْيَن َعِلْيٌم 
ُ
ُ ِةَما َحْػَمل ُتٗهۗ  َواّٰلله

ْ
ِثٌم َكل

ٰ
ُخْمَىا َفِانَّٗهٓ ا

ْ
 ﴾ࣖ يَّك

Terjemahannya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 

Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan 
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persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka 

Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

2 Prinsip Mudhrabah  

 Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah dari Suhaib bahwa Rasulullah saw bersabda: 

Artinya: “Nabi Bersabda: ada tiga 

golongan yang memperoleh berkah 

yaitu jual beli secara bertangguh, 

muqaradhah dan mencampurkan 

gandum basah dengan gandum 

kering untuk kegunaan rumah 

bukannnya untuk dijual” (HR. Ibnu 

Majah dari Shuhaib). 

 Mudharabah disebut juga qirad atau muqaradah 

(Iska,2012:112). Dalam mengaplikasikan prinsip 

mudharabah, penyimpan atau deposit bertindak sebagai 

shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai 

mudharib (pengelola). Dana akan dikelola oleh bank 

untuk kepentingan pembiayaan usaha. Hasil usaha ini 

akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang 

disepakati. 
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D. Penyaluran Dana BMT Amanah 

 Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar 

produk pembiayaan pada BMT terdiri dari tiga katagori yang dibedakan 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:  

1 Pembiayaan dengan prinsip jual beli  

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat 

keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga 

atas barang yang dijual. Diantara ayat Al-Qur’an yang menjadi 

landasan hukum bagi jual beli ialah: 

 QS. Al-Baqarah ayat 275  

ُطُه  ِذْي َيَخَختَّ
َّ
َما َيُلْيُم ال

َ
ا ك

َّ
ا َيُلْيُمْيَن ِال

َ
ٰةيا ل ْيَن الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ِذيَْن َيأ

َّ
ل
َ
﴿ا

ْيٓا ِانَّ 
ُ
ُهْم َكال نَّ

َ
ۗ ٰذِلَك ِةا َمس ِ

ْ
ْيٰطُن ِمَن ال ُ الشَّ  اّٰلله

َّ
َحل

َ
ٰةياۘ َوا  الر ِ

ُ
َبْيُع ِمْثل

ْ
َما ال

َفۗ 
َ
ٗه َما َسل

َ
ه  َفاْنَخٰهى َفل ِ

ة  ْن رَّ ٰةياۗ َفَمْن َجاَۤءٗه َمْيِغَظٌث م ِ َم الر ِ َبْيَع َوَحرَّ
ْ
ال

اِرۚ  ُوْم ِفْيَىا ٰخِلُدْوَن ﴾ ْصٰحُب النَّ
َ
َك ا ٰۤىِٕ ول

ُ
ۗ  َوَمْن َعاَد َفا ِ ى اّٰلله

َ
ْمُرٗهٓ ِال

َ
 َوا

Terjemahannya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
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mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk 

pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni 

sebagai berikut: 

a) Pembiayaan Murabahah  

Murabahah (al bai’ bi tsaman ajil) lebih dikenal 

dengan murabahah saja. Murabahah, yang berasal dari 

kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana 

bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank 

bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai 

pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah keuntungan (margin). 

b) Pembiayaan Salam  

 Salam adalah transaksi jual beli di mana barang 

yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang 

diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran 
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dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, 

sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini 

mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, 

kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus 

ditentukan secara pasti. 

c) Pembiayaan Istisnah  

Produk istishna’ menyerupai produk salam, namun 

dalam istishna’ pembayarannya dapat dilakukan oleh 

bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. istishna’ 

dalam bank syari’ah umumnya diaplikasikan pada 

pembiayaan manufaktur dan kontruksi. Ketentuan umum 

pembiayaan istishna’ adalah: Spesifikasi barang pesanan 

harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan 

jumlahnya. Harga jual yag telah disepakati dicantumkan 

dalam akad istishna’ dan tidak boleh berubah selama 

berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria 

pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad 

ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap 

ditanggung nasabah. 

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

Prinsip lain dari sistem ekonomi Islam ialah harus 

adanya keadilan dan keseimbangan (Iska,2012:112). Tuntutan 

agar menjalankan keadilan itu terdapat sebagaimana firman 

Allah: 
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 QS. An-Nisa ayat 135 

يَُّىا ﴿۞
َ
ِذيَْن  يٰٓا

َّ
َمُنْيا ال

ٰ
ْيُنْيا ا

ُ
اِمْيَن  ك ِلْسِط  َكيَّ

ْ
ِ  ُشَىَدۤاءَ  ِةال ه يْ  ّٰللِ

َ
ٰٓى َول  َعل

مْ 
ُ
ْنُفِسك

َ
وِ  ا

َ
َيالَِديِْن  ا

ْ
ْكَرِةْيَن  ال

َ
ا
ْ
ْن  ِاْن ۚ   َوال

ُ
ا يَّك وْ  َغِنيًّ

َ
ُ  َفِلْيًدا ا ى َفاّٰلله

ٰ
ْول
َ
 ِةِىَماۗ  ا

ا
َ
ِتُػيا َفل ى َحتَّ َىيٰٓ

ْ
ْن  ال

َ
ْياحَ  ا

ُ
ٗيٓا َوِاْن ۚ   ْػِدل

ْ
وْ  َحل

َ
َ  َفِانَّ  ُحْػِرُضْيا ا اَن  اّٰلله

َ
 ِةَما ك

ْيَن 
ُ
 ﴾ َخِتْيًدا َحْػَمل

Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 

orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 

karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa 

dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 

apa yang kamu kerjakan. 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi 

hasil adalah: 

a. Pembiayaan Musyarakah  

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk 

akad kerjasama perniagaan anatara beberapa pemilik 

modal untuk menyertakan modalnya pada sesuatu 
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usaha, dimana masing –masing pihak mempunyai hak 

untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha 

tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi 

penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan 

bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai 

pencampuran dana masing-masing pihak untuk tujuan 

pembagian keuntungan (Yudiana,2014). 

b. Pembiayaan Mudharabah  

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara 

dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul 

maal) mempercayakan sejumlah modal kepada 

pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan 

kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas 

dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib 

(Antonio,2013:95). 

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan 

mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas 

manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. 

Dalam mudharabah modal berasal dari satu pihak, 

seadngkan musyarakah modal berasal dari dua pihak 

atau lebih. 
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2.2.3 Pembiayaan 

A.  Pengertian Pembiayaan  

 Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, 

yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang 

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh 

orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk 

mendefinisikan pendanaan yang  dilakukan oleh lembaga pembiayaan 

seperti BMT anggota (Muhammad,2011:304). Menurut sifat 

penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi 

perdagangan maupun investasi. Menurut kebutuhannya 

pembiayaan prduktif di bagi menjadi dua yaitu: 

a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk 

memenuhi kebutuhan secara kuantitatif sepertijumlah 

hasil produksi, maupunsecara kualitatif seperti 

peningkatann dan kualitas atau mutu hasil produksi. 

b) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat 

kaitannya. 

2. Pembiayaan Konsumtif 

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
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memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh 

pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan 

habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan 

konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan 

kebutuhan sekunder. 

B. Landasan Hukum 

Pada dasarnya, tujuan yang utama.Yang pertama yaitu 

menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip 

syariah dalam perbankan. Dalam Al-qur’an, beberapa ayat yang 

menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam surah : 

Qs.Ar-Rum Ayat 19  

يَّ  ُيخْرُِج ﴿ حَ
ْ
ِج  ِمَن  ال ِ

َمي 
ْ
َج  َوُيخْرُِج  ال ِ

َمي 
ْ
ي ِ  ِمَن  ال حَ

ْ
يِ  ال ْرَض  َوُيحْ

َ
ا
ْ
 َةْػدَ  ال

ٰذِلَك  ۗ َمْيِحَىا
َ
خَْرُجْيَن  وَك

ُ
 ﴾ࣖ  ت

Terjemahannya :Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa   

zakat   yang   kamu   maksudkan   untuk   mencapaikeridhaan Allah, 

maka (yang berbuat demikian) itulah orang- orang yang melipat 

gandakan (pahalanya). 
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C. Unsur-Unsur Pembiayaan 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

pembiayaan ialah : 

a) BMT 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan  

kepada pihak lain yang membutuhkan dana. 

b) Mitra Usaha 

 Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari  

BMT, atau pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.  

c) Kepercayaan 

Bmt memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban 

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka 

waktu tertentu yang disepakati. Bank syariah memberikan 

pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank 

memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, 

bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi 

kewajibannya. 

d) Akad 

Akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan  

yang dilakukan antara BMT dan pihak anggota atau mitra 

e) Risiko 

Setiap dana yang diinvestasikan oleh Bmt selalu 

mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 
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merupakan kerugian yang akan timbul karena dana yang 

disalurkan tidak dapat kembali. 

f) Jangka Waktu 

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk 

membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh 

BMT. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, 

jangka menengah, dan jangka panjang (Ismail,2011:107-108) 

D. Fungsi Pembiayaan 

Berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, 

pengusaha lembaga,  badan  ussaha, dan lain-lain yang membutuhkan 

(Muhammad,2014:135). Secara perinci pembiayaan mempunyai fungsi 

yaitu: 

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang 

dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, 

hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat 

pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas 

pertukaran barang dan jasa.  

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan 

idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan 

merupakan satu cara mengatasi antara pihak yang memiliki 

dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat 

memanfaatkan dana yang ada untuk disalurkan kepada pihak 
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yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang 

kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan dana, maka akan efektif. 

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. ekspansi 

pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang 

beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong 

kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan 

berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan 

uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada 

penurunan harga. 

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat 

ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah 

yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada 

kenaikan makro-ekonomi. Mitra , setelah mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan 

volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi 

lainnya (Ismail,2011:108). 

E. Prinsip – Prinsip Pembiayaan 

a) Character adalah keadaan watak/sifat debitur, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan 

dari penilaian terhadap karakter adalah untuk mengetahui 

sampai sejauh mana itikad/kemauan dari debitur untuk 
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memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati. 

b) Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan 

usahanya guna memperoleh laba diharapkan. Penilaian ini 

berfungsi untuk mengetahui/mengukur kemampuan calon 

debitur dalam mengembalikan atau melunasi secara tepat waktu 

dari usaha yang diperoleh. 

c) Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh 

calon debitur. 

d) Collateral yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah baik 

bersifat fisik maupun non fisik. 

e) Condition of economy yaitu situasi dan kondisi politisosial, 

ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha debitur 

dikemudian hari (Adrianto,2019). 

F. Tujuan Pembiayaan Mikro 

a) Meningkatkan akses usaha mikro yang ada dimasyarakat 

terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan 

Pelaksanaan. 

b) Lembaga keuangan pelaksana sebagai agen pembangunan di 

daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat 

mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor 

pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

c) Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat. 
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2.2.4 Usaha Mikro 

A. Pengertian Usaha Mikro 

 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyank Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta 

rupiah) (Prayogi dan Siregar,2017). 

 Berdasarkan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah (Mengkop dan UKM), yang dimaksud dengan usaha 

kecil, termasuk usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu 

milyar Rupiah). Adapun yang dimaksud dengan Usaha Menengah 

(UMI) merupakan entitas milik warga negara Indonesia yang 

memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000 (dua 

ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh 

milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

(wijaya,2018:8). 

 Badan  Pusat Statistik juga memberikan definisi UMKM 

menurut kuantitas tenaga kerja. Yang  dimaksud dengan Usaha 

Kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 
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samapai 9 orang. Usaha menengah  merupakan entitas usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 20- 99 orang. 

 Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan 

Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil 

dapat didefinisikan sebagai usaha milik perorangan atau badan 

usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai 

penjualan atau omset pertahun setinggi- tingginya Rp600.000.000 

(tidak termasuk tanah dan bangunan yang di tempati) baik untuk 

bidang usaha (firma, CV, PT, Koperasi) dan perorangan (industri 

rumah tangga, petani, peternak, nelayan, pedagang barang dan 

jasa).(wijaya,2018:9)  

 Berdasarkan pemaparan di atas dapat di pahami bahwa 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik 

orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih 

paling banyak untuk usaha mikro paling banyak Rp50.000.000 

(lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak 

Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah  

paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan. 

B.  Kriteria Usaha Mikro 

 Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang 

kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) adalah 

sebagai berikut: 

a. Kriterian Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 
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1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima 

puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tenpat 

usaha, atau 

2) Memiliki   hasil   penjulanatau   omset   tahunan   paling 

banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah). 

3) Kriteriah Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 

(lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) samapai 

dengan paling banyak Rp2,500.000.000 (dua milyar 

lima ratus juta Rupiah). 

4) Kriterian Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 

(lima ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 

(lima puluh milyar Rupiah) 
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2.2.5 Masyarakat 

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. Masyarakat juga merupakan 

sistem sosial yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu: 

keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial 

yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling 

berinteraksi, berelasi, dan saling bergantungan. 

A. Ciri-Ciri Masyarakat 

Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama 

manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 

dua orang. 

b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup 

bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan 

yang mengatur hubungan anntar manusia. 

c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari 

suatu kesatuan. 

d. Mengasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. 
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B. Syarat Fungsional Masyarakat 

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-

syarat fungsionalnya, yaitu: 

a) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara 

mayarakat sebagai sistem sosial dengan sub sistem 

organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini 

secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap 

kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya 

b) Fungsi intergrasi hal ini mencakup jaminan terhadap 

koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem 

sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada 

organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. 

c) Fungsi mempertahankan pola hal ini berkkaitan dengan 

hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan 

sub sistem kebudayaan. Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini 

menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem 

sosial dengan sub sistem aksi kepribadian 

2.2.6 Standar Oprasional Prosedur 

 SOP (Standard Operating Procedure) adalah pedoman yang 

berisi prosedur-prosedur operasional yang digunakan untuk 

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan 

fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam 

organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan 

efisien, konsisten, standar dan sistematis (Tambunan,2013:86). 
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 Unsur-unsur dalam standar operasional prosedur sangat 

menentukan dalam efektifitas penyusunan dan penerapan SOP itu 

sendiri. Ketika unsur-unsur SOP diabaikan dalam suatu organisasi, 

maka pelaksanaan SOP itu sendiri tidak bermanfaat bagi organisasi. 

Unsur-unsur SOP tidak hanya bermanfaat untuk menjadi rujukan 

penyusunan, akan tetapi juga berguna sebagai senjata kontrol 

pelaksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah SOP yang 

disusun telah lengkap atau tidak. Dalam SOP itu sendiri, unsur-unsur 

tersebut tidak selalu merupakan urutan-urutan yang harus dipenuhi 

secara lengkap, karena setiap penyusunan SOP mempunyai kebutuhan 

yang berbeda dalam setiap organisasi (Tambunan,2013:140).  

 Adapun unsur-unsur SOP yang bisa digunakan sebagai 

acuan dalam mengimplementasikan SOP antara lain sebagai berikut: 

1. Tujuan  

 Pada dasarnya penyusunan SOP harus mempunyai 

tujuan. Tujuan penyusunan SOP harus dinyatakan jelas agar 

bisa menjadi landasan setiap prosedur serta langkah kegiatan 

yang ada di dalam SOP, termasuk keputusan-keputusan yang 

diambil pada saat melaksanakan suatu prosedur dan kegiatan. 

2. Kebijakan  

 Pedoman SOP harus dilengkapi dengan persyaratan 

kebijakan yang terkait, yang bertujuan mendukung pelaksanaan 

prosedur secara efektif dan efisien. Kebijakan-kebijakan yang 
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terkait dengan prosedur operasional standar bersifat spesifik 

untuk masing-masing prosedur. 

3. Petunjuk operasional  

 Yang dimaksud petunjuk operasional dari prosedur 

adalah bagaimana pengguna akan membaca panduan prosedur 

operasional tersebut dengan cara benar. Bagian ini sangat 

penting untuk mengarahkan pengguna dalam memahami 

berbagai bentuk tampilan serta simbol-simbol yang digunakan 

di dalam prosedur yang bersangkutan. 

4. Pihak yang terlibat  

 Hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

suatu prosedur adalah pihak atau fungsi yang terlibat di dalam 

prosedur yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan prosedur, 

lebih baik menggunakan fungsi sebagai representasi dari pihak 

yang terlibat, daripada menggunakan nama bagian atau unit, 

departemen atau juga nama jabatan dan orang yang rentan 

terhadap perubahan atau penggantian. 

5. Formulir  

 Formulir adalah bentuk standar dari dokumen-dokumen 

kosong atau lazim digunakan dalam menjalankan prosedur 

tertentu sebagai media yang menghubungkan tiap keputusan 

dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat di 

dalam prosedur tertentu. 

6. Proses  
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 Proses adalah tahapan lanjutan setelah tahapan masukan 

dalam prosedur. Proses dapat terdiri dari satu atau lebih.  Hal ini 

juga dapat terjadi pada prosedur suatu organisasi. Proses adalah 

kegiatan yang bertujuan mengubah masukan menjadi keluaran  

(output). Data dan informasi di dalam masukan diubah menjadi 

informasi dan pengetahuan (knowledge) yang dibutuhkan oleh 

organisasi untuk pengambilan keputusan dan melaksanakan 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

7. Validasi  

 Validasi adalah bagian yang penting dalam pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kegiataan di dalam organisasi. 

Tujuan dari melakukan validasi adalah untuk memastikan 

bahwa semua keputusan yang diambil dan kegiatan yang 

dilakukan telah sah (valid). 

8. Kontrol  

 Kontrol dapat dibagi dengan berbagai cara. Ada yang 

menurut spesifikasinya, prosedur, kepatuhannya dan 

sebagainya. Untuk dapat menerapkan SOP dan prosedur-

prosedur, maka kontrol yang diterapkan harus mencakup semua 

bentuk kontrol tersebut (Tambunan,2013:142-165). 

SOP disusun dan disajikan untuk tujuan sebagai berikut: 

a) Menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan organisasi 

sesuai dengan kebijakan dan ketentuan organisasi secara 

efektif dan efisien. 
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b) Menjamin kelancaran proses produksi laporan yang 

dibutuhkan organisasi. 

c) Menjamin kelancaran proses pengambilan keputusan 

organisasi secara efektif dan efisien. 

d) Menjamin terlaksananya aspek kontrol kegiatan yang 

dapat mencegah terjadinya penyelewengan maupun 

penggelapan oleh anggota organisasi maupun pihak-

pihak lain(Tambunan,2013:143). 

 Sebagai sebuah pedoman, SOP berperan dalam memberikan hal 

terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam organisasi agar 

berjalan efektif, sehingga membantu organisasi untuk mencapai 

tujuannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. 


