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MOTTO 

 

 

...   

    

... 

Artinya : “..Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah…… 

(QS. Al-Muzammil: 20) 

 

 

 

ُر النَّاِس َأْغَناُئُ ُهْم َوَأْخاَلُمُهْم َوأَبْ رَاُرُهْم   َخي ْ

 “ Sukses sejati adalah yang paling kaya, baik hati dan murah hati” 

(Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, MA)  
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TRANSLITERASI 

 

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada 

umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga 

dan sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin 

kedalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan 

satu transliterasi sebagai berikut: 

 

A. Konsonan 

 q =  ق z =ز ' = ء

 k =  ك s =  س b =  ب

 l =  ل sy =  ش t =  ت

 m =  م sh =  ص ts =  ث

 n =  ن dl =  ض j =  ج

 w  = و th =  ط h =  ح

 h =  ه zh =  ظ kh =  خ

 y = ي ' = ع d =  د

  gh =  غ dz =  ذ

  f =  ف r =  ر

 

B. Vokal   

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A َـ

 Kasrah I I ِـ

 Dhammah U U ُـ

 

C. Diftong 

 ay = اي

 aw = او

 

D. Syaddah ( - ) 

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnyaبطال al-

thibb. 

E. Kata Sandang (… ال) 

kata sandang (… ال) ditulis dengan al-….Misalnya ةع انصال = al-

shina’ah. Al-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada 

permulaan kalimat. 

F. Ta’ Marbuthah(ة) 

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misalnyaةيعيبطالةشيعمال = 

al ma'isyah al-thabi’iyyah. 
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ABSTRAK 

 

 

 Usaha Mikro adalah pelaku terbesar pada sektor ekonomi 

yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa. Pada umumnya 

masalah yang dihadapi oleh UMK di Kota Semarang adalah masalah 

permodalan, dimana pengusaha mikro kecil tidak memiliki modal 

usaha yang cukup untuk menjalankan usaha. 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang 

terbentuk dari Baitul Maal Watamwil (BMT) diharapkan mampu 

menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha 

mikro kecil, sehingga distribusi modal dan pendapatan yang dirasakan 

oleh masyarakat kecil yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. 

Salah satu KSPPS yang menggunakan sistem syariah adalah KSPPS 

PUSPA ARTHA SYARIAH Semarang. Dalam penyaluran dananya 

menggunakan akad mudharabah digunakan untuk membiayai atau 

membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana, dan 

nantinya keuntungan dari nasabah tersebut dibagikan kepada bank 

sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembayaran pembiayaan sesuai 

dengan keuntungan usaha yang dijalankan. Porsi nisbah yang 

digunakan dalam akad mudharabah ini yaitu 60:40. Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan 

mudharabah dari KSPPS PUSPA ARTHA SYARIAH Semarang, dan 

dampak pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan UMKM 
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setelah mendapat pembiayaan dari KSPPS PUSPA ARTHA 

SYARIAH SEMARANG. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah pada KSPPS PUSPA ARTHA SYARIAH 

sesuai dengan ketentuan hukum syariah, dimana pembayaran 

pembiayaan sesuai dengan keuntungan usaha yang diperoleh tiap 

bulannya dengan porsi nisbah 60:40. Pelaksanaan pembiayaan 

mudharabah pada KSPPS PUSPA ARTHA SYARIAH dapat 

membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha yang 

menerima pinjaman. Selain itu jika dilihat dari indikator 

perkembangan usaha, pembiayaan mudharabah memiliki dampak 

terhadap perkembangan UMKM (pedagang sembako) setelah 

mendapat pembiayaan mudharabah di KSPPS PUSPA ARTHA 

SYARIAH. Pelaku UMKM mengalami perkembangan dalam 

usahanya. Hal ini bisa dilihat dari omset penjualan, jumlah tenaga 

kerja, dan jumlah pelanggan setelah menerima pembiayaan jauh lebih 

baik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

 

Keyword: Usaha Mikro, KSPPS, Pembiayaan Mudharabah, 

Perkembangan Usaha 
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