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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERAN BMT BINA UMMAT SEJAHTERA  

CABANG SUMBER DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL 

 

A. Analisis terhadap Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sumber 

dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 

Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari 

masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan BMT tidak lepas dari kegiatan 

sosialnya. Pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Pembiayaan 

yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi 

pendapatan yang dihasilkan. 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 sehingga pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu 

diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil. 

Peningkatan usaha mikro kecil kunci utamanya adalah modal. Bagi 

usaha mikro kecil, sering dijumpai adalah pendapatan modal yang diiringi 

dengan membayar bunga yang cukup tinggi. Sehingga pinjaman menjadi 

beban yang sewaktu-waktu dapat menjadi boomerang bila terjadi kemacetan 

angsuran. 

BMT Bina Ummat Sejahtera yang memiliki jumlah seluruh anggota 

6.547 yang mana anggota pembiayaan berjumlah 1.132 dan anggota 
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simpanan berjumlah 5.415. adapun pembiyaan yang sering dilakukan yaitu 

pembiayaan mudharabah. ada 856 anggota pembiayaan mudharabah, yang 

mana dari anggota telah menggunakan pembiayaan tersebut dalam 

pengembangan usaha mikro kecil.  

Selain pembiayaan yang diberikan, BMT BUS juga memberikan binaan 

terhadap anggota usaha mikro kecil agar dapat mengembangkan usahanya 

dengan baik. 

Disinilah peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam pemberdayaan 

usaha mikro kecil. Sebagai lembaga keuangan Islam yang mempunyai fungsi 

dakwah, BMT juga bisa membina peminjam. Dengan adanya pembinaan 

yang diterapkan  BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sumber kepada 

anggota pembiayaan tidak hanya mendapatkan bantuan modal, melainkan 

mendapat ilmu agama dan wirausaha.1 

Pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan dalam BMT BUS sangat 

membantu dalam masalah permodalan bagi pengusaha mikro kecil. BMT 

BUS tidak hanya memberi modal, akan tetapi BMT BUS juga melakukan 

pendampingan dan pembinaan terhadap anggotanya. Salah satu contoh 

pembinaan yang dilakukan BMT BUS adalah dengan mengikut sertakan 

anggota baik yang kredit lancar maupun kredit macet dalam seminar yang 

telah diadakan BMT Bina Ummat Sejahtera.2 

Dengan adanya seminar dapat memotivasi para anggota untuk lebih 

maju dan berkembang dalam usahanya. Sehingga yang tadinya kredit lancar 

                                                 
1Hasil Wawancara  dengan Manajer BMT BUS Cabang Sumber  
2Hasil Wawancara dengan Manajer BMT BUS Cabang Sumber.  
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akan selalu tepat waktu dan keuntungannya mungkin akan bisa lebih banyak 

dari sebelumnya, begitu pula dengan kredit macet dengan mengikuti 

pembinaan akan mengajarkan dan memotivasi untuk usaha lebih dan 

mengembangkan usahanya dengan baik. 

Anggota pembiayaan merasa tidak kesulitan lagi dalam mencari 

tambahan dana untuk memajukan usahanya. Selain sistem peminjamannya 

mudah pelayanannya juga memuaskan. Begitu pula dengan anggota simpanan 

yang ada di BMT BUS Cabang Sumber, mereka merasa nyaman dengan  

menyimpan uangnya di BMT BUS Cabang Sumber, karena menurut mereka 

selain uangnya dijamin aman mereka juga percaya karena dalam 

penyimpananya BMT BUS terbuka pada anggota. Para anggota juga merasa 

dipermudah jika akan mengambil simpanannya. Selain pembiayaan dan 

simpanan, para anggota juga merasa dibantu oleh BMT BUS Cabang Sumber 

dengan adanya pembinaan-pembinaan untuk kemajuan usaha mereka.3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Hasil Wawancara dengan beberapa Anggota BMT BUS Cabang Sumber 


