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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS FUNGSI BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) BAGI 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 

 (Desa Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya, Lampung Tengah) 

OLEH 

WAHYU HIDAYAT 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas fungsi BMT bagi 

kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari perhitungan indikator efektivitas fungsi 

BMT Assyafiiyah secara keseluruhan yaitu sangat efektif dengan nilai rata-rata 

84.9%. Dan hasil perhitungan indikator kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan yaitu sangat efektif dengan nilai rata-rata 86.6%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan sifat yang positif. Terbukti dari hasil perhitungan yang sama-sama 

menunjukan nilai sangat efektif pada kedua indikator tersebut. 

 

Kata Kunci: BMT, Efektivitas, Kesejahteraan, Masyarakat. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

EFFECTIVENESS OF BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) FUNCTION 

FOR WELFARE OF SOCIETY 

 

By 

 

WAHYU HIDAYAT 

 

 

The aim of this research is to analyze effective functioning of BMT for the welfare 

of society. This study uses a quantitative method, with a descriptive approach. The 

results of calculation of effectiveness indicators BMT Assyafiiyah overall function 

is very effective with an average value of 84.9%. And calculating results 

indicators overall prosperity of society that is very effective with an average value 

of 86.6%. The results of this study indicate a positive trait. Evident from the 

calculation that equally showed the value is very effective on both indicators. 

 

Keywords: BMT, Effectiveness, Welfare, Society. 
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 I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic 

Banking atau juga disebut dengan interest free banking. Peristilahan dengan 

menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepas dari asal-usul sistem perbankan 

syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu 

respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya 

mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia 

jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-

prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, 

kegiatan maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) (Muhammad, 2014:1). 

 

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan Syariah, pada awalnya berkembang 

secara perlahan, namun kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang 

semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan 

perbankan konvensional. Di Indonesia perbankan Syariah muncul sejak 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang 

secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki 

dasar operasional bagi hasil. Perbankan Syariah di Indonesia, pertama kali 

beroperasi pada 1 Mei 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat 
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Indonesia (BMI) (https://www.islampos.com., diakses pada tanggal 16 November 

2015). 

 

Menurut pasal 1 ayat 1 UU perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, dan usaha unit syariah, mencakup 

kelembagaan, kegitan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegitan 

usahanya. Berdasarkan pengertian ini, maka terdapat 3 (tiga) pokok bahasan dari 

perbankan syariah, yaitu kelembagaan, kegitan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan perbankan syariah (Wangsawidjaja, 2012:2).  

 

Menururt Wangsawidjaja (2012:2), Dari segi kelembagaan, ada dua jenis bank 

syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiyaan Rakyat Syariah 

(BPRS), sedangkan bantuan hukum bank syariah adalah  Perseroan Terbatas (PT). 

Terdapat perbedaan dengan bentuk hukum bank umum konvensional yang dapat 

berupa perseroan terbatas, koprasi atau perusahaan daerah (pasal 21 ayat (1) 

undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 selanjutnya disebut UU perbankan). 

Sedangkan dari kegitan usaha, baik BUS dan BPRS pada dasarnya sama dengan 

kegitan bank konvensional, yaitu meliputi 3 (tiga) kegitan utama: pertama, dalam 

bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpan/investasi (libality 

product), kedua, dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat (assets 

product), dan kegitan ketiga berupa pemberian jasa-jasa bank (services product). 
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Dari segi kelembagaan dan kegitan usaha, antara bank konvensional dan bank 

syariah tidak bayak bedanya, yang membedakan antara bank konvensional dan 

bank syariah adalah cara dan proses melakukan usahanya, yaitu bank 

konvensioanal melakukan kegiatan usahanya berdasarkan hukum secara 

konvensional yang pendapatanya berdasarkan bunga (interest), sedangkan bank 

syriah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (bersumber dari 

Quran dan Hadist) tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem 

bagi hasil (profit and loss sharing) (Wangsawidjaja,  2012:2).  

 

Seiring berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, berkembang pula 

lembaga keuangan mikro. Seperti lembaga swadaya masyarakat  Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT). BMT adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang 

bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koprasi Simpan Pinjam (KSP). Adapun 

bank umum merupakan lembaga keuangan makro sedangkan bank perkreditan 

rakyat merupakan lembaga keuangan menengah. Dari sekian banyak lembaga 

keuangan mikro seperti koprasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lainnya, 

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasiskan syariah. 

 

Menurut Wangsawidjaja (2012:17) mengungkapkan beberapa alasan mengapa 

kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin 

meningkat, antara lain: pertama, untuk memenuhi jasa perbankan bagi msyarakat 

yang menganggap bunga bank konvensional adalah riba (usury/interest); kedua, 

mengakomodasi penampungan aliran modal dari pemilik dana dalam negeri dan 

dari lembaga-lembaga keuangan internasional yang mensyaratkan penerapan 

landasan syariah; ketiga, Produk dan jasa perbankan syariah  dapat lebih variatif, 
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karena dapat merupakan kombinasi dari produk commercial bank (kegiatan usaha 

bank umum), finance company (ijarah), investment bank (mudharabah dan 

musyarakah); keempat, melengkapi pelayanan jasa di bidang perbankan selain 

jasa perbankan konvensional. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari 

BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan 

jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan perkembangan kinerja 

tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Kementerian Koperasi dan 

UKM  Setyo Heriyanto menyakini, BMT akan sangat berperan sebagai lembaga 

keuangan mikro yang mampu menggerakan sektor riil di masyarakat. Keberadaan 

dari BMT di Indonesia, tak lepas dari peran dari berbagai pihak khususnya 

regulator, asosiasi, para pengelola, anggota dan masyarakat. Bahkan keberadaan 

dari BMT juga menjadi aternatif financial inclusion ketika masyarakat tidak 

mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang 

harus dipenuhi dalam sistem perbankan (http://www.republika.co.id., diakses pada 

tanggal 18 Juni 2016). 

 

Pada  tahun 2013 ada sekitar 4.500 BMT yang beroperasi di Indonesia. Meski dari 

sisi teknologi BMT sudah cukup kompetitif karena sudah banyak BMT yang maju 

menggunakan teknologi yang canggih seperti yang dimiliki oleh perbankan 

(ATM, internet banking, mobile banking), dengan adanya fasilitas pelayanan 

tersebut sekaligus akan menambah rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi 

http://www.republika.co.id/
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syariah. Namun modal dan legalitas membuat BMT berbeda dengan bank. 

Ketidakcocokan pembiayaan dengan dana kadang memicu persoalan likuiditas 

BMT. Persoalan legalitas juga membuat BMT harus teliti. BMT koperasi harus 

dijalankan sebagai koperasi. Sebab jika dilanggar, dendanya Rp 10 miliar, yang 

bisa jadi lebih besar dari modal BMT sendiri. Baik bank maupun BMT boleh 

berbadan hukum koperasi. BMT sendiri saat ini pun banyak yang statusnya 

koperasi (http://www.republika.co.id., diakses pada tanggal 20 Juni 2016). Selain 

itu, kemudahan dalam mendirikan BMT juga membuat orang tegesa-gesa dalam 

mendirikannya. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoprasionalkan BMT 

terkadang kurang dibekali dengan pengetahuan tentang berbisnis syariah, sehinga 

hal itu mempengaruhi keberlangsungan BMT dalam menjalankan usahanya. 

 

Sebuah surat kabar harian memberitakan bangkrutnya sebuah BMT terkemuka di 

kota Semarang yang sudah berjalan cukup lama. Bangkrutnya BMT tersebut 

dikarenakan macetnya angsuran yang harus dibayar oleh anggota. Berikut kutipan 

beritanya. SEMARANG -Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Fajar Mulia, sebuah 

lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang mengalami 

kebangkrutan, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang 

berjumlah total Rp 3 miliar. (http://www.tribunjateng.com., diakses pada tanggal 

31 Mei 2017). Kemampuan BMT dalam mengatur dana atau menggulirkan dana 

akan berimbas kepada keberlangsungan BMT itu sendiri. Maka kinerja yang 

efektif mutlak diperlukan agar kejadian seperti diatas tidak banyak dialami oleh 

BMT lainnya. 

 

http://www.republika.co.id/
http://www.tribunjateng.com/
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Bermunculannya BMT ditengah-tengah masyarakat mengindikasikan bahwa 

animo atau apresiasi yang diberikan masyrakat terhadap BMT cukup 

baik.Berdasarkan catatan Pusat Koprasi Syariah (PUSKOPSYAH) ada 55 BMT di 

Provinsi Lampung yang berdiri. Tempat berdirinya BMT tidak hanya di daerah-

daerah pusat kegiatan ekonomi seperti di kota Bandar Lampung dan kota Metro, 

tetapi di daerah pedesaan juga. Misalnya di Desa Gaya Baru Satu, Kecamatan 

Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah ada (5) lima anak cabang BMT 

yang berdiri. 

 

Kegiatan BMT secara umum terbagi menjadi dua yaitu kegiatan bisnis dan 

kegiatan sosial (amal). Dalam kegiatan bisnis, BMT mendorong masyarakat untuk 

menabung dan sekaligus melayani peminjaman, mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil. 

Sedangkan dalam bidang sosial menerima Zakat, Infak, dan Shodakoh (ZIS) agar 

didistribusikan kembali kepada masyarakat secara adil dan merata. Menurut Lubis 

dalam Wangsawidjaja (2012:6) BMT membantu membangun sumber pelayanan 

keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna 

meningkatkan taraf hidup para anggota dan  keluarganya. Apalagi saat ini, telah 

berlaku masyarakat ekonomi ASEAN. Seandainnya BMT mampu mendorong 

masyarakat menengah bawah agar hidup sejahtera, ini bisa menjadi sebuah solusi 

menghadapi persaingan ekonomi yang makin ketat. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti apakah efektivitas 

fungsi BMT berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Maka untuk itu, penulis 
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mengambil judul penelitian tentang “Efektivitas Fungsi Baitul Mal Wat 

Tamwil (BMT) Bagi Kesejahteraan Masyarakat”  

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektivitas fungsi BMT? 

2. Bagaiaman efektivitas fumgsi BMT bagi kesejahteraan masyarakat 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi efektivitas fungsi BMT  

2. Untuk mengetahui dampak efektivitas fungsi BMT bagi kesejahteraan 

masyarakat 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Secara Akademik 

Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek ilmu sosiologi khususnya 

Sosiologi Ekonomi dan Sosiologi Pembangunan. 

 

2. Secara Praktis 

Dapat memberikan manfaat sebagai data awal untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam kajian bidang yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

saran dan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

dalam proses mensejahterakan masyarakat khusunya dalam bidang perekonomian
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II. TINJAUAN PUTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu berguna bagi peneliti sebagai acauan atau bahan 

pertimbangan dalalm proses penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami 

penelitian terdahulu tentang BMT, maka dalam penelitian ini peneliti 

menyajikannya. Adapaun penelitian terdahulu yang pernah ada berkaitan dengan 

objek penelitian yang akan peneliti lakukan yakni: 

1. Dr. Mulyaningrum pada tahun 2009 dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peluang dan tantangan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro 

syariah” membuahkan hasil yakni, Kehadiran BMT di tengah usaha kecil dan 

mikro cukup dirasakan manfaatnya. Hal ini merupakan peluang untuk 

berkembang dalam menyediakan akses modal bagi pengembangan usaha kecil 

dan mikro dan penanggulangan kemiskinan, dengan kelebihan seperti: 

kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan 

sistem “jemput bola”. Berbeda dengan perbankan yang lebih mengutamakan 

nasabah “kakap”, prosedur relatif lama, dan adanya keharusan jaminan. 

Tantangan BMT dalam merintis dan menjalankan sebuah keuangan lembaga 

mikro (LKM) syariah yang melayani masyarakat miskin bukanlah suatu hal 

yang mudah. Bukan hanya dana yang dikelola, melainkan juga lembaga itu 
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sendiri, termasuk sumber daya manusia (SDM), serta menjaga hubungan 

dengan lembaga mitra. 

2. Andoko Febrianto pada tahun 2010 yang berjudul “Efektivitas Strategi 

Pemasaran Produk BMT “ANDA” Dalam Meningkatkan Keunggulan 

Kompetitif” menunjukkan hasil penelitiannya yakni, strategi pemasaran yang 

digunakan oleh BMT ANDA untuk dalam penjualan produk BMT yaitu 

dengan: Meluruskan Niat, Jemput Bola, seluruh karyawan difungsikan sebagai 

marketing dan dai, memperluas jaringan, menjadi sponsor dalam kegiatan bakti 

sosial, menekan biaya pemasaran serendah mungkin, dan meningkatkan 

kualitas layanan terhadap nasabah / anggota BMT ANDA dengan fasilitas-

fasilitas yang dimiliki BMT ANDA. Sedangkan produk unggulan dalam 

penerapan strategi pemasaran produk BMT ANDA adalah murabahah. 

Kendala yang dihadapi BMT ANDA antara lain, tidak semua nasabah yang 

didatangi pihak BMT bersedia menjadi anggota, banyaknya lembaga keuangan 

yang menjadi pesaing, rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap 

keberadaan BMT ANDA, rendahnya pengetahuan tentang kesyariahan, 

perencanaan produk serta adanya pinjaman-pinjaman yang tidak lancar. 

3. Moh. Nur Faqih pada tahun 2011 melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Komunikasi Dan Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan 

KJKS BMT FASTABIQ Pati” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan beberapa hal sesuai dengan hipotesis sebagai berikut: 

Variable Komunikasi (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan di KJKS BMT Fastabiq Pati. Terlihat t hitung (4,740) > t 

tabel (2.002) yang berarti indikator Komunikasi yang mempunyai andil dalam 
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peningkatan kinerja karyawan melalui pemberian informasi, pengetahuan dan 

gagasan yang berpengaruh sebesar 70% dalam peningkatan kinerja karyawan 

di KJKS BMT Fastabiq Pati. Variable Etika Kerja Islam (X2) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan di KJKS 

BMT Fastabiq Pati. Terlihat t hitung (4,010) < t tabel (2.002) yang berarti 

indikator Etika Kerja Islam mempunyai andil dalam peningkatan kinerja 

karyawan melalui sikap ramah dan sopan santun yang berpengaruh sebesar 

60% dalam  peningkatan kinerja karyawan di KJKS BMT Fastabiq Pati. 

Variable Komunikasi (X1) dan Etika Kerja Islam (X2) secara bersamasama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di KJKS 

BMT Fastabiq Pati. Terlihat F hitung (26,057) > F tabel (0.000) yang berarti 

Komunikasi dan Etika Kerja Islam secara bersama-sama mempunyai andil 

dalam mempengaruhi kinerja karyawan di KJKS BMT Fastabiq Pati. 
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B. Tinjauan Tentang Efektivitas 

 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering 

atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada 

perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, 

sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang 

dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagian, 

2001:24). 

 

Menurut Hani Handoko (2003:7), efektifitas adalah kemampuan untuk memilih 

tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Menurut 

Amin Widjaja Tunggal (2004:12), efektivitas adalah penentuan tujuan perusahaan 

yang ditetapkan telah dicapai. Efektivitas ditinjau dari segi kualitas ataupun dari 

segi kuantitas hasil kerja dan batas waktu yang ditargetkan. Menurut Jackson 

(1995) dalam Sulistyowati (2004:10), efektivitas merupakan salah satu indikator 

kinerja bagi pelaksanaan suatu kinerja, yang menginformasikan mengenai 

seberapa besar pencapaian sasaran atas target yang ditetapkan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak 

http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html
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rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata 

efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai 

dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  

 

2. Ukuran Efektivitas 

 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila 

dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan 

jasa. 

 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, 

maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

 

Menurut Siagian (2001:24), Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, 

sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu 

tepat pada waktunya. Berarti efektifitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat 

hal, yaitu: 

1. Sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang dapat digunakan sudah 

ditentukan dan dibatasi. 
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2. Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan. 

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan. 

4. Tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaian tugas sudah dirumuskan. 

 

Sedangkan Budiani (2009:53) menetapkan ukuran efekivitas menggunakan 

variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Ketepataan sasaran yaitu sesuai dengan objek sasaran. 

2. Sosialisasi yaitu kemampuan dalam memberikan berbagai informasi kepada 

masyarakat. 

3. Tujuan yaitu kemampuan mencapai target capaian. 

4. Pemantauan yaitu evaluasi kerja 

 

Untuk mengukur efektifitas fungsi BMT, maka dalam penelitian ini ditentukan 

ukuran variabel-variabel menurut Budiani (2009:53), sebagai berikut: 

 

1. Ketepatan sasaran yaitu sesuai dengan objek sasaran. 

2. Sosialisasi yaitu kemampuan dalam memberikan berbagai informasi kepada 

masyarakat. 

3. Tujuan yaitu kemampuan mencapai target capaian. 

4. Pemantauan yaitu evaluasi kerja 
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C. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) 

 

1. Pengertian BMT 

 

Menurut Arief Budiharjo dalam Toto Tohir (2004:6) mengemukakan bahwa BMT 

adalah  kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat 

yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan 

sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah 

dalam rangkaian pengentasan kemiskinan. Pengertian lain mengemukakan bahwa 

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul 

maal wat tamwil. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat 

kecil, faqir, miskin. Pada aspek baitut tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha 

produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota. (Amin 

Azis dalam Toto, 2004:6). 

 

Dalam segi operasi, BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena BMT dimiliki 

oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan 

menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. 

Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan 

hukum koperasi. Baitul Maal-nya sebuah BMT, berupaya menghimpun dana dari 

anggota masyarakat yang berupa zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) dan disalurkan 

kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepda anggota 

yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan 

(pinjaman kebijakan/bungan nol persen). Sementara Baitut Tamwil, berupaya 

menghimpun dana masyarakat yang berupa: simpanan pokok, simpanan wajib, 
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sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang sifatnya 

merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini diputar secara 

produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan pola syariah. 

 

BMT beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara 

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. BMT 

beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam khususnya yang 

menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu 

dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk 

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari 

tuntunan syari’ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan 

pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. 

 

2. Fungsi BMT 

 

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi.  Pertama, Baitul Tamwil (Bait = 

Rumah, at Tamwil =Pengembangan Harta), fungsinya untuk melakukan 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. Kedua, Baitul Maal 

(Bait = Rumah, Maal = Harta), fungsinya untuk menerima dana zakat, infak dan 

shadaqah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi 

lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti 



17 
 

yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, 

memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

Menurut Arief Budiharjo dalam Toto Tohir (2004:7) mengemukakan lima fungsi 

BMT, yaitu: 

1. Mempertinggi sumber daya insani anggota menjadi lebih professional dan 

islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi 

tantangan global. 

2. Mengorganisir dana sehingga berputar di masyarakat lapisan bawah. 

3. Mengembangkan kesempatan kerja. 

4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan di masyarakat lapisan 

bawah. 

5. Memperkokoh usaha anggota.   

 

Berkaitan dengan fungsi BMT dalam perekonomian nasional, Kusmulgono dalam 

Toto Tohir (2004:7) mengatakan bahwa memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah dan Koperasi (UMKMK) tidak bisa dengan cara 

konvensional. Sebab usaha mikro itu merupakan usaha yang informal, yang jauh 

dari masalah legalitas, kelembagaan, manajemen, pembukuan, audit dan 

kepemilikan asset seperti tanah, rumah yang biasa digunakan jaminan. Oleh 

karena itu, pemberdayaan UMKMK melalui pendekatan perbankan, sekalipun 

perbankan syariah tetap saja sulit bagi UMKMK untuk menghimpun permodalan. 

Maka cara yang efektif untuk pemberdayaan UMKMK dapat melalui lembaga 

keuangan mikro yang menggunakan sistem syariah seperti BMT. 
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Berdasarkan data, diketahui bahwa dari seluruh pelaku usaha dalam 

perekonomian nasional, yang secara kuantitatif Usaha Kecil Menengah (UKM) 

diperkirakan tercatat sebanyak 99,91 % merupakan kekuatan riil yang perlu 

mendapat perhatian. Disamping itu sampai akhir tahun 2003 UKM mampu 

menyerap tenaga kerja 93 %, 45 dari seluruh tenaga kerja nasional yang bekerja 

meliputi 88,7 % dari usaha kecil dan 10, 7 % dari usaha menengah. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, Koprasi Simpan Pinjam 

(KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pola syariah memiliki daya tahan 

yang relatif lebih kuat (Ai Darukiah dalam Toto Tohir, 2004:8) 

 

Menurut Toto Tohir (2004:8) Sejak sepuluh tahun terakhir ini, terdapat lebih dari 

54.765 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang concern dalam pengentasan 

kemiskinan atau penguatan ekonomi rakyat dan terdapat lebih dari 3000 Lembaga 

Keuangan Mikro yang bekerja berdasarkan prinsip syariah (LKMS). Simpanan 

dana berkembang di LKM sampai tahun 2002 sebesar Rp 29.002 milyar 

sedangkan simpanan asset LKMS (BMT) sebesar Rp 209 milyar (0,72 %). Para 

ahli sepakat bahwa di Negara berkembang seperti Indonesia, UKM berpotensi 

sebagai sumber inovasi, membantu mengurangi kemiskinan, serta berkontribusi 

besar pada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun keberadaan UKM 

sangat penting, selama ini UKM di Indonesia memiliki banyak sekali hambatan 

dalam pengembangannya. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh UKM 

antara lain adalah masalah permodalan, akses terhadap pasar, dan rendahnya 

tingkat adopsi teknologi. Namun dari ketiga hal tersebut, BPS (2012) mencatat, 

kendala yang paling banyak dihadapi oleh UKM di Indonesia adalah sulitnya 

mengakses permodalan (Mukhamad Najib, 2013:24). 
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Membangun perekonomian nasional yang kuat, hanya dapat dilakukan manakala 

institusi ekonomi mikro negeri ini mendapatkan perhatian dan dukungan dari 

semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun masyarakat lain secara keseluruhan. 

Inilah paradigma yang harus dibangun dan ditanamkan, agar problematika 

kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Tanah Air tercinta ini dapat diatasi. 

Maka untuk itu, pada penelitian ini menjelaskan Efektivitas fungsi BMT dalam 

memberikan kontribusi kepada gerak roda ekonomi UKM serta dampaknya 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 

 

D. Konsep Kesejahteraan 

 

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah 

kesejahteraan. Baik yang tinggal di kota maupun yang di desa, semua 

mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera secara lahir maupun bathin. 

Namun, dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tak 

selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia 

selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan 

kasar seperti buruh atau sejenisnya, sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai 

ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. 

 

Menurut Adi Fahrudin (2012:4), Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. 

Sejahtera ini mengandung pengertian dari sansekerta “catera” yang berarti 

payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” 

(payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari 
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kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman 

tentram, baik lahir maupun batin. 

 

Kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan (needs), dapat terpenuhi. Maslow 

dalam Herien (2015:3) menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang 

hierarkis dalam bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada di atas akan 

terpenuhi setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah 

dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang menyangkut 

kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Kemudian berturut-turut 

adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan 

atas diri. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah 

dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dapat 

dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan 

dengan indikator kesejahteraan. 

 

Menururut Gonner dkk dalam Center for International Forestry Research (CIFOR) 

(2007:12) mengungkapkan bahwa untuk menangkap sisi kemiskinan dan 

kesejahteraan diperlukan konsep multidimensi. Salah satu pendekatanya adalah  

Nested Spheres of poverty (NESP), pada model NESP, kemiskinanan dan 

kesejahteraan tersusun atas berbagai lingkungan, atau aspek kehidupan sehari-hari 

yang berbeda-beda. Namun intinya, model ini mencakup kebutuhan dasar seperti 

makanan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang juga tercakup adalah 

kapabilitas individu secara umum (yakni, kecakapan dan kondisi fisik) untuk 

keluar dari kemiskinan. Pada model NESP, kebutuhan dasar dan kapabilitas 
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individu digabung menjadi tiga kategori: kesehatan, kekayaan materi, dan 

pengetahuan (formal, informal, atau tradisional). 

 

Menurut Sumarno dalam Wardatul (2008:20), keberhasilan upaya kesejahteraan 

dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif dimungkinkan 

karena hasil-hasil yang dicapai dapat dijelaskan dalam hal-hal yang bias diukur. 

Sedangkan penilaian kualitatif indikatornya antara lain adanya partisipasi 

masyarakat, kemandirian klien untuk memenuhi kebutuhan secara layak. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah 

keadaan terpenuhinya kebutuhan fisik dan non-fisik. Kebutuhan fisik dapat berupa  

makanan, pakaian, dan tempat tinggal sedangkan kebutuhan non fisik seperti 

kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Maka dalam penelitian ini, ukuran 

kesejahteraan dibatasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, yakni kebutuhan fisik 

dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. kebutuhan non fisik, yakni 

kebutuhan akan rasa aman menjadi anggota BMT. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sosial 

dan bisnis. Fungsi sosial diwujudkan dalam bentuk menerima dana zakat, infak 

dan shadaqah dan mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 

amanahnya. Sedangkan fungsi bisnis direalisasikan dengan melakukan 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. 

 

BMT secara perlahan mampu menunjukkan eksistensinya. Pusat Koprasi Syariah 

(PUSKOPSYAH) Lampung mencatat ada 55 BMT yang berdiri di Provinsi 

Lampung. Setiap BMT memiliki nama masing-masing yang diperlihatkan melalui 

papan nama atau identitas lainnya. Ada sebagian yang memberi nama Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan yang secara lengkap menyatakan diri sebagai 

KJKS BMT dengan nama tertentu. Keberadaan BMT yang terus bertambah 

apakah diiringi dengan keefektifan fungsinya sehingga hal itu berdampak bagi 

kesejahteraan masyarakat (anggota BMT).  

 

Efektivitas fungsi BMT dalam penelitian ini diukur dengan empat 

dimensi/kreteria pengukuran menurut Budiani (2009:53): 1. Ketepatan sasaran, 2. 

Sosialisasi, 3. Tujuan, 4. Pemantauan. Dengan keempat dimensi ini akan dilihat 

fungsi BMT bagi kesejahteraan masyarakat (anggota BMT). Adapun dimensi  

kesejahteran yang digunakan adalah pangan, sandang, papan serta rasa aman 

menjadi anggota BMT. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

Fenomena bermunculannya BMT 

 

Fungsi BMT dalam memberikan kontribusi 

kepada kesejahteraan masyarakat 

Ukuran Efektivitas (Budiani, 2009:53) 

 Dimensi Indikator  

1 Ketepatan sasaran  Ditujukan untuk masyarakat lapisan 

menengah bawah 

2 Sosialisasi  Frekuensi 

 Media 

 Metode  

3 Tujuan  Memberikan kemudahan dalam 

proses transaksi dengan anggota. 

 Memberikan pengetahuan tentang 

berwirausaha  

 Menjalin komunikasi yang efektif 

 Meningkatkan semangat 

berwirausaha masyarakat (Anggota 

BMT) 

 

4 Pemantauan  Pemantauan perkembangan usaha 
masyarakat (Anggota BMT) 

 

 

  
Kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik/jasmani berupa  

pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat 

tinggal) dan kebutuhan non fisik berupa rasa aman menjadi 

anggota . 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Menurut Suekanto (1990:457), Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

diandalkan pada analisis dan kontruksi. Analisis dan kontruksi dilakukan secara 

metodologis, sistematis, dan konsisten. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan 

kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk apa yang 

dihadapinya dalam kehidupan. Dengan demikian hasil penelitian ini akan 

menghasilkan suatu tanggapan sosial dari masyarakat sesuai dengan cara kerja 

yang telah teratur dan melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk 

memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Moh. 

Nasir (1998:63), metode kuantitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki di lokasi penelitian. 
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Jadi, metode penelitian kuantitatif deskriptif adalah suatu cara menggambarkan 

fenomena atau peristiwa berdasarkan niali-nilai yang berupa angka yang memiliki 

hubungan sifat secara sistematis antar fenomena yang akan diteliti di lokasi 

penelitian. 

 

B. Definisi Konseptual 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1987:32), definisi konseptual merupakan 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoprasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka definisi konseptual yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas merupakan keberhasilan suatu program atau organisasi dalam 

mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin besar 

keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka fungsi 

organisasi tersebut bisa dikatakan efektif. Ukuran efektivitas adalah: 

a. Ketepataan sasaran yaitu sesuai dengan objek sasaran. 

b. Sosialisasi yaitu kemampuan dalam memberikan berbagai informasi. 

c. Tujuan yaitu memberikan pengetahuan dan semangat dalam berwirausaha, 

keterbukaan dalam berkomunikasi (efektif). 

d. Pemantauan perkembangan usaha 

 

2. BMT adalah lembaga keuangan berbentuk seperti koprasi yang landasan 

hukum oprasionalnya mengunakan prinsip syariah. Secara garis besar, 

lembaga ini memiliki 2 fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Namun 

dalam penelitian ini menjelaskan fungsi bisnis. 
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3. kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan fisik dan non-fisik. 

Kebuthan fisik dapat berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sedangkan 

kebutuhan non-fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan rasa 

aman.Kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan (needs), dapat terpenuhi. 

Maslow dalam Herien (2015:3) 

 

C. Definisi Oprasional 

Menurut Masri Singarimbun dan sofyan effendi (1987:46), definisi oprasional 

adalah unsur penelitian yang memberitaukan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel. Oprasionalisasi konsep dalam penelitian ini disusun ke dalam suatu 

kerangka instrumen penelitian yang dikembangkan untuk mendapatkan 

komponen-komponen pertanyaan, secara rinci oprasionalisasi konsep dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 2. Oprasionalisasi Konsep 

 

No Variabel Dimensi Indikator  Instrumen  Skala  

1. Efektivitas/ 

Kinerja BMT 

Ketepatan 

sasaran 

 Ditujukan untuk 

masyarakat 

lapisan 

menengah 

bawah 

Kuesioner  Nominal 

Sosialisasi  Frekuensi 

 Media 

 Metode  

Kuesioner  Nominal  

Tujuan  Memberikan 

kemudahan 

dalam proses 

transaksi dengan 

anggota. 

 Memberikan 

Kuesioner  Nominal  
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pengetahuan 

tentang 

berwirausaha  

 Menjalin 

komunikasi yang 

efektif 

 Meningkatkan 

semangat 

berwirausaha 

masyarakat 

(Anggota BMT) 

 

Pemantauan  Pemantauan 

perkembangan 

usaha 

masyarakat 

(Anggota BMT) 

Kuesioner  Nominal  

2. Kesejahteraan Makanan  Makanan lebih 

bergizi ketika 

menjadi anggota 

BMT 

Kuesioner Nominal 

Pakaian  Bisa menambah 

pakaian ketika 

menjadi anggota 

BMT 

Kuesioner Nominal 

Tempat 

Tinggal 

 Ada perbaikan 

tempat tinggal 

ketika menjadi 

anggota BMT 

Kuesioner Nominal 

Rasa aman  Perasaan aman 

menjadi anggota 

BMT 

Kuesioner Nominal 
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D. Lokasi Penelitian 

 

Peneliti mengambil penelitian pada BMT  ASSYAFIIYAH di Pasar Gaya Baru 1, 

Kecamatan Seputih Suarabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun yang 

menjadi alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena 

di lokasi itu ada 5 BMT yang berdiri. Banyaknya BMT yang berdiri di 

sanamenarik perhatian peneliti untuk meneliti keefektifan fungsi BMT bagi 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu Lokasi penelitian tidak jauh dari lokasi 

tempat tinggal peneliti sehingga peneliti bisa secara leluasa meneliti karena sudah 

mengenal medan penelitian. 

  

E. Popolasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2011:37), 

populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi targetan 

penelitian.Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota 

BMTASSYAFIIYAH di Pasar Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Suarabaya, 

Kabupaten Lampung Tengah yangberjumlah 297 orang. 

2. Sampel 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2011:37), sampel adalah bagian dari 

populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik acak 

(Probability Sampling). Pada teknik acak setiap anggota sampel memiliki 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik acak yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling. Dari seluruh 

anggota BMT ASSYAFIIYAHdi Gaya Baru 1, Kecamatan Seputih Surabaya, 

Kabupaten Lampung Tengah dipilih secara acak sederhana untuk menentukan 

sampel. Untuk menentukan jumlah sampel dari masyarakat tersebut maka 

menggunakan perhitungan slovin yaitu: 

 

  
 

      
 

 

keterangan 

n= Besaran Sampel 

N= Besaran Populasi 

e= Sampling Eror 

1= Bilangan Konstanta 

 

  
   

           
 

 

n = 70, 674487 

Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 71 (dibulatkan). 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun untuk teknik pengumpilan data dilakukan dengan cara: 

1. Menyebar Angket 
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Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan 

tertulis dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda untuk 

mempermudah dalam melakukan analis dan menghindari bias jawaban. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data atau informasi dengan cara 

tanya jawab fleksibel namun terstruktur berupa rangkaian pertanyaan 

(Sarwono, 2006:224). Wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai 

pendukung dan pelengkap data yang digunakan untuk menginterpretasikan 

hasil perhitungan yang dilakukan dalam SPSS.Wawancara ini juga dilakukan 

untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dalam angket. 

 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah cara untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

berbagai macam litertur. Studi pustaka ini memiliki kegunaan untuk 

melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian serta menjadi 

referensi penelitian. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut: 

1. Editing 

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali (klarifikasi, keterbacaan, 

konsitensi dan kelengkapan data) angket atau kuesioner yang telah terisi di 

lapangan (Sarwono, 2006:135). Tahap ini dilakukan untuk mengoreksi hal-hal 

yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang terlewat oleh responden, 
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dan kesesuaian jawaban satu sama lain sehingga peneliti mendapatkan data 

dan informasi yang jelas dan lengkap sesuai kebutuhan. 

2. Coding  

Tahap mengklasifikasikan jawaban menurut macamnya sesuai dengan pokok 

bahasan atau permasalahan yang telah disusun dengan memberi tanda bagi 

setiap kategori yang sama. 

3. Tabulating 

Tahap merumuskan data ke dalam kolom-kolom table atau mengelompokan 

jawaban-jawaban yang serupa dengan teliti dan teratur. Proses ini dilakukan 

sampai terwujudnya tabel-tabel yang selanjutnya digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh. Tabulasi juga digunakan untuk menciptakan 

statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti atau variabel yang akan 

ditabulasi silang (Sarwono, 2006:137). 

4. Interpreting  

Tahap menginterpretasikan atau menafsirkan data yang telah terkumpul agar 

pembaca mudah memahami kesimpulannya. Selain itu, interpreting digunakan 

untuk menganalisa data yang telah dihitung menggunakan perhitungan SPSS 

agar dapat dibaca dengan mudah. Menurut singarimbun dan effendi 

(1982:263), analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan tipe penelitian yang 

digunakan. 
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Untuk menganalisis efektivitas fungsi BMT bagi kesejahteraan 

masyarakat, dipergunakan metode statistik sederhana (Budiani, 2009), 

yaitu: 

Efektivitas Program =          
      

 X 100 

Keterangan: 

Realisasi : Pencapaian 4 dimensi efektivitas pada responden 

Target  : Jumlah seluruh responden penelitian efektivitas program 

  Bina Keluarga Remaja di Desa Karang Anyar 

 

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar Litbang Depdagri (1991). 

Analisis terhadap keempat aspek efektivitas program Bina Keluarga Remaja 

dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini menggunakan teknik 

presentase, kemudian hasil presentase mengacu kepada tabel yang 

dikembangkan oleh Litbang Depdagri pada tabel 4. 

 

Tabel 3. Standar Ukuran Efektivitas 

Rasio Efektivitas Tingkat Capaian 
Dibawah 40 

40 – 59,99 

60 – 79,99 

Di atas 80 

Sangat tidak efektif 

Tidak efektif 

Cukup efektif 

Sangat efektif 

Sumber: Budiani, 2009 

Adapun skala pengukuran variabel menggunakan skala nominal yaitu skala yang 

memberikan angka hanya sebagai label saja. Pilihlan jawaban yang bisa dipilih 

oleh responden dalam penelitian ini adalah: iya (1), tidak (2). 



 

 

 

 

 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden  

Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 71 orang. Secara 

keseluruhan mereka warga yang berasal dari 2 kecamatan, yaitu kecamatan 

Seputih Surabaya dan kecamatan Bandar Surabaya yang terdaftar menjadi anggota 

BMT Assyafiiyah. Berikut disajikan distribusi frekuensi berdasarkan karakteristik 

responden yang mencakup variabel jenis kelamin, usia, suku, tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan, dan lamanya menjadi anggota BMT. Penyajian distribusi 

frekuensi tersebut dilakukan agar mendapat gambaran informasi menyangkut 

karakteristik responden  yang terlibat dalam penelitian ini. Rincian distribusi 

frekuensi tiap variabel dapat diamati pada bahasan berikut. 

 

a. Jenis Kelamin  

 

Perbedaan jenis kelamin biasanya memberikan pengaruh dalam mengambil 

sebuah keputusan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat kebenaran 

pernyataan tersebut. Maka, di bahwah ini ada tabel karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin 
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Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada 

Tahun 2016 

 

 Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

 Laki-laki 53 74.6 

Perempuan 18 25.4 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki berjumlah 53 

orang (74.4%) dan responden perempuan berjumlah 18 orang (25.4%). Pada 

karakteristik jenis kelamin responden penelitian tidak ada aturan khusus dalam 

menentukan berapa banyak jumlah responden laki-laki dan perempuan. Hasil ini 

diperoleh dengan cara memilih secara acak nama-nama anggota BMT 

Assyafiiayah. Miller dalam Murtono (2009:23)  menjelaskan bahwa salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah jenis kelamin. 

Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama 

yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan risiko 

(https://ryanzzeka.wordpress.com, diakses 2 November 2016). Laki-laki di dalam 

masyarakat sering dianggap memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan 

karena memiliki pribadi dan keberanian yang lebih kuat dibandikan perempuan. 

Selain itu, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga juga harus bisa mencari 

nafkah untuk keluarganya. Dalam mencari nafkah, kadangkala memerlukan modal 

yang mengharuskan memincam dana. Maka dalam karakteristik responden jenis 

kelamin diatas, laki-laki lebih mendominasi. 

https://ryanzzeka.wordpress.com/
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b. Usia  

 

Usia merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat cara pandang seseorang 

dalam memutuskan sesuatu. Di bahwah ini ada tabel karakteristik responden 

berdasarkan usia. 

 

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Atau Umur Pada 

Tahun 2016 

 

 Umur Frekuensi Persentase 

 <30 Tahun 9 12.7 

31-40 28 39.4 

41-50 24 33.8 

>50 10 14.1 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Seperti yang diungkapkan Heryanto dalam Alfi (2015:58) bahwa usia dapat 

mempengaruhi pada cara seseorang berpikir, mempersepsi, dan menyikapi sesuatu 

yang menjadi objeknya.  Pada tabel diatas merupakan tabel karakteristik 

responden berdasarkan usia dan yang paling mendominasi usia antara 31-40 

tahun, yakni berjumlah 28 orang (39.4%). Pada usia 31-40 seseorang lebih matang 

utuk berfikir dan lebih mampu meyikapi segala yang menjadi jalan fikiranya 

karena secara fisik juga lebih matang dan kuat. 
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c. Suku  

 

Setiap suku memiliki sebuah budaya yang melekat kuat pada penganutnya. Dan 

biasanya itu mempengaruhi seseorang dalam bertindak melakukan sesuatu. Di 

bahwah ini ada tabel karakteristik responden berdasarkan suku. 

 

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Suku Bangsa Pada 

Tahun 2016 

 

 Suku Frekuensi Persentase 

 Jawa 61 85.9 

Lampung 5 7.0 

Sunda 5 7.0 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada persamaan jumlah responden suku 

Sunda dan Lampung yaitu sebanyak masing-masing 5 responden. Sedangkan 

responden dengan suku bangsa terbanyak ditempati oleh responden bersuku 

bangsa Jawa dengan jumlah 61 responden. Suku Jawa memang terkenal ulet dan 

tangguh sehingga mereka bisa hidup diberbagai banyak tempat. Tak terkecuali di 

tempat penelitian yang saya lakukan. Mereka merupakan suku mayoritas diantra 

suku-suku yang lainnya. 

Berbicara tentang suku maka tidak akan terlepas dengan budaya. Karena biasanya 

setiap suku mempunyai budaya masing-masing. Menurut Kotler dan Keller 

(2009:166) menyatakan bahwa kelas budaya, subbudaya, dan sosial sangat 
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mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Bisa dikatakan sangat menentukan 

dalam mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Budaya 

(culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Jadi, bisa 

dipastikan jika ada budaya suatu suku mengajarkan tentang nilai keuletan dan 

ketangguhan dalam menghadapi kehidupan, maka seseorang yang berada dalam 

suku tersebut akan terpengaruh dengan nilai budaya itu. 

 

d. Pendidikan 

 

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mengubah cara pandang seseorang. Di 

bawah ini ada tabel tentang karakteristik responden berdasarkan pendidikan. 

 

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan Pada 

Tahun 2016 

 

 Pendidikan Frekuensi Persentase 

 Tidak Sekolah 1 1.4 

Lulus SD 23 32.4 

Lulus SMP 22 31.0 

Lulus SMA 21 29.6 

Sarjana 4 5.6 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

Pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Semakin 

tinggi pendidikan seseorang biasanya semakin tepat dan jelas seseorang itu 

mengambil sebuah keputusan. Menurut Robbins dan judges dalam Hanggraeni 
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(2011) menghubungkan proses pengambilan keputusan dengan persepsi. Persepsi 

dipengaruhi dari pengetahuan yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini tingkat 

pendidikan yang mendominasi diantaranya  23 orang lulusan SD (32.4%),  22 

orang lulusan SMP (31%), dan 21 orang lulusan SMA (29.6%). Pendidikan 

ternyata tidak terlalu signifikan dalam menentukan seseorang untuk menjadi 

anggota BMT. Terbukti yang  paling mendominasi responden dengan tingat 

pendidikan lulusan SD 23 orang (32.4%). 

 

e. Pekerjan 

 

Pekerjaan seseorang menentukan dalam bersikap dan bertindak. Di bawah ini ada 

tabel tentang karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. 

 

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pada 

Tahun 2016 

 

 Pekerjaan Frekuensi Persentase 

 Wiraswasta 41 57.7 

Petani 26 36.6 

PNS 4 5.6 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Pekerjaan sehari-hari mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai jenisnya. 

Dalam menerima pendapatan sangat berbeda antara PNS yang bisanya 

mendapatkan gaji tiap bulan, petani yang menerima gaji tiap kali panen, dan 
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wiraswata tidak menentu. Dari segi permodalan juga berbeda. Kalau 

dibandingkan antara ketiga jenis pekerjaan diatas maka yang yang sangat 

membutuhkan modal segar adalah wiraswasta. Maka tidak heran apabila tabel 

diatas menunjukan bahwa  jenis pekerjaan wiraswasta dengan jumlah responden 

yang paling mendominasi sebanyak 41 orang (57.7%). 

 

f. Pendapatan 

 

Pendapatan merupakan salah satu faktor seseorang berindak dalam memutuskan 

sesuatu. Di bawah ini ada tabel tentang karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan. 

 

 

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan Pada Tahun 

2016 

 Pendapatan Frekuensi Persentase 

 <Rp. 1000.000 17 23.9 

Rp. 1000.000- 2000.000 23 32.4 

>Rp. 2000.000-3000.000 18 25.4 

>Rp.3000.000-4000.000 10 14.1 

>Rp.4000.000 3 4.2 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

Pendapatan masyarakat sangat tergantung pada  kondisi sosial ekonomi dimana 

masyarakat itu berada. Antara perkotaan dan perdesaan tidak bisa disamakan 

pendapatan masyaraktanya karena kondisi sosial ekominya pun berbeda. 

Keumumanya pendapatan masyarakat kota lebih besar dari pendapatan 
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masyarakat desa. Pada penelitian ini, ditujukkan kepada masyarakat desa. Maka 

tidak heran jika pada tabel diatas, pendapatan responden yang mendominasi 

berada pada kisaran Rp. 1000.000-2000.000 dengan jumlah 23 responden 

(32.4%). Pendapatan pada kisaran Rp. >Rp.2000.000-3000.000 berjumlah 18 

responden (25.4%). Pada kisaran <Rp.1000.000 berjumlah 17 responden (23.9%). 

Sedangkan pendapatan yang lebih dari Rp. 3000.000 berjumlah hanya 13 

responden (18.3%). 

 

g. Lamanya Responden Menjadi Anggota BMT 

 

 

Seseorang bertahan pada keputusannya tentu memiliki sebuah alasan. Tidak 

mungkin seseorang terus bertahan tanpa ada ada alasan yang kuat. Maka, di 

bawah ini ada karakteristik responden berdasarkan lamanya responden menjadi 

anggota BMT. 

 

 

 

 

 

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi 

Anggota BMT Pada Tahun 2016 
 

 Lamanya Menjadi Anggota BMT Frekuensi Persentase 

 1 tahun 8 11.3 

2 tahun 12 16.9 

3 tahun 15 21.1 

4 tahun 16 22.5 
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5 tahun 13 18.3 

6 tahun 5 7.0 

7 tahun 2 2.8 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Kepercayaan anggota dalam sebuah organisai merupakan hal penting yang harus 

ada. Bila sebuah organisasi sudah tidak dipercaya oleh anggotanya maka 

kemungkinan besar organisasi itu akan ditinggalkan. Kepercayaan anggota kepada 

organisinya itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya Pada tabel 10 

menunjukkan bahwa lamanya responden menjadi anggota BMT. Pada masa 4 

tahun jumlah responden mendominasi yaitu 16 responden (22.5%). 

 

 

B. Perhitungan Efektivitas Fungsi BMT Assyafiiyah 

 

Perhitungan Efektivitas Fungsi BMT Assyafiiyah dilakukan per-indikator. 

Adapun indikator yang dipakai pada penelitian ini yaitu ada 4. Pertama, Ketepatan 

sasaran. Kedua, iklan atau pemasaran. Ketiga, tujuan. Keempat, evaluasi. 

 

 

a. Ketepatan sasaran 

 

Sebagai lembaga mikro, BMT Asyyafiiyah dituntut untuk bisa mendekatkan diri 

kepada sasaran yang akan dijadikan sebagai anggota. Maka pada item pertama, 

yang akan diteliti apakah  BMT Assyafiiyah memiliki akses yang dekat dan 



53 

 

 

mudah untuk dijangkau anggotanya. Selain itu, apakah BMT Assyafiiyah 

menggunakan norma atau syariah islam dalam aktivitasnya, mengingat lembaga 

ini menggunakan label jasa keuangan yang islami. 

 

1. BMT Assyafiiyah Memiliki Jarak Yang Dekat Dan Mudah Dijangkau 

 

Suatu lembaga harus bisa mencari posisi yang strategis untuk penempatan kantor 

kegiatan. Strategis yang dimaksud di sini adalah memiliki jarak yang dekat dan 

mudah dijangkau oleh anggota lembaga. Begitupun dengan BMT Assyafiiyah. Di 

bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota BMT Assyafiiyah 

terhadap kemudahan akses menuju kantor kegiatannya. 

 

Tabel 11. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Jarak Yang Dekat Dan Mudah Dijangkau Pada Tahun 

2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Teori yang dikeluarkan oleh Kotler tentang bauran pemasaran yang 

menggabungkan antara product, place, promotion, price (4P) memberikan 

gambaran bahwa place atau tempat mendirikan suatu usaha harus memperhatikan 

letak yang strategis, diantaranya harus dekat dan mudah dijangkau oleh 

pelanggan. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pelanggan agar mereka 

tidak perlu bersusah payah mencapai tempat usaha itu. Karena sejatinya seorang 

pelanggan ingin dimanjakan dengan berbagai kemudahan. Maka dari itu, 
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sangatalah wajar jika pemilihan place dalam mendirikan suatu usaha harus benar-

benar dipertimbangkan secara matang (Kotler dan Keller, 2009:34). 

 

Menurut Dhamiri (73:2010) dalam penelitiannya yang berjudul PENGARUH 

BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) TERHADAP CITRA 

DEPARTMENT STORE (STUDI PADA TRONA DEPARTMENT STORE KOTA 

JAMBI) menunjukkan bahwa  Variabel lokasi (X3) nilai t hitung diperoleh 

sebesar 2.895 dengan probabilitas 0.005. Karena t hitung lebih besar dari t table 

(2.895>1.98), atau sig t kecil dari 5% (0.005<0.05), maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel lokasi (X3) berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap variable citra. Melihat hasil penelitian tersebut menandakan bahwa 

bauran pemasaran khususnya pemilihan lokasi dalam pendirian usaha sangat 

menentukan kepada keberhasilan usaha tersebut. 

 

Setiap pendirian kantor usaha pasti ada pertimbangan untuk memilih lokasi 

tertentu dengan berbagai macam alasan. Seperti yang diungkapkan oleh Pimpinan 

Cabang BMT Assyafiiyah Seputih Surabaya yaitu Arif Bachtiar yang menyatakan 

bahwa: 

“Kita melihat pusat kegiatan ekonomi, kalau disinikan pasar yang menjadi 

pusatnya. Maka kami pun mendidrikan kantor BMT Assyafiiyah ini dekat 

dengan pasar. Pokonya hampir seluruh cabang BMT Assyafiiyah didirkan 

dekat pasar. Selain itu ya kami memilih tempat yang ramai. Biar orang-

orang pada tahu bahwa ada BMT Assyafiiyah.” (Wawancara Tanggal 31 

Januari 2017) 

 

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT Assyafiiyah mencari posisi pendirian 

kantor kegiatan yang dekat dan mudah dijangkau oleh anggotanya. Maka tidak 
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heran kalau BMT Assyafiiyah mendirikan kantor cabang kegiatan di pedesaan. Ini 

dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada anggota. Selain itu letak pendirian 

kantor cabang kegiatan BMT Assyafiiyah dekat pusat keramaian yaitu pasar yang 

tidak jauh dari kantor Kecamatan Seputih Surabaya. Ini semua dilakukan BMT 

Assyafiiyah untuk memudahkan para anggota mengakses kantor kegiatannya. Dan 

terbukti sesuai dengan jawaban responden pada tabel 10  yang menunjukan 71 

responden  (100%) mengatakan “iya” bahwa BMT Assyfiiyah memiliki akses 

yang dekat dan mudah dijangkau. 

 

2. BMT Assyafiiyah Menggunakan Nilai Kejujuran Dan Transparansi 

 

Sebuah lembaga tentunya memiliki landasan nilai dalam menjalankan 

aktivitasnya. Begitupun dengan BMT Assyafiiyah sebagai sebuah lembaga 

keuangan yang berlabelkan syariah islam. Tentu dalam aktivitasnya berlandaskan 

nilai atau syariah islam. Norma islam yang dimaksud dalam hal ini yaitu kejujuran 

dan transparasi yang dilasanakan oleh BMT Assafiiyah kepada anggotanya. Di 

bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota BMT Assyafiiyah 

terhadap penggunaan norma islam dalam aktivitasnya. 

 

Tabel 12. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Penggunaan Nilai Kejujuran Dan Transparansi Pada 

Tahun 2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 
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Menurut Durkheim dalam Haryanto (2015:250) mengatakan bahwa agama 

mempunyai peranan yang sangat penting khususnya di dalam menjamin tatanan 

moral, integrasi sosial, dan identitas personal. ketiga hal itu dimulai dari adanya 

penanaman nilai-nilai agama hingga merasuk pada jiwa para pemeluknya. 

Termasuk nilai kejujuran dan transparansi sebagai bentuk tanggungjawab sebuah 

organisasi. Menurut Hidayat (2016:30) kejujuran merupakan hasil dari proses 

takwa yang dijalani oleh seorang hamba. Orang yang bertakwa akan memilih 

pergaulan dengan orang-orang yang jujur seperti yang difirmankan Allah SWT 

dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 199 yang berbunyi “ Wahai orang-orang 

yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu sekalian bersama 

orang-orang yang jujur”. Sedangkan nilai transparansi merupakan buah dari 

seorang hamba yang bertanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah 

diterimanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Takastur ayat 6 

yang berbunyi “Kemudian, niscaya kamu akan dimintai pertanggungjawaban pada 

hari perhitungan (yumul hisab) nanti tentang segala nikmat”. Berdasarkan 

pedoman hidup umat islam. Maka, tidak heran bila nilai kejujuran dan 

transparansi harus dimiliki oleh BMT Assyafiiyah.  

 

Menurut Robbins dan Judge (2015:95), nilai memberikan fondasi bagi 

pemahaman mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi. 

Nilai (value) mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide 

seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Sedangkan 

menurut Peppers dan Rogers dalam Kotler dan Keler (2009:135) memberikan 

sebuah gambaran bahwa nilai yang diciptakan pada suatu perusahaan haruslah 
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disetujui oleh pelanggan. Baik nilai yang dimiliki sekarang maupun nanti dimasa 

yang akan datang. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, 

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. 

 

Pelaksanaan nilai kejujuran dan transparansi BMT Assyafiiyah diungkapkan oleh 

salah seorang responden yang bernama Trimo yang menyatakan bahwa:  

“Kalau kejujuran menurut saya contohnya seperti pengurus mencatat 

setiap transaksi  dan kalau transparansi seperti memperlihatkan catatan 

tagihan yang harus masih dibayar oleh saya.” (Wawancara Tanggal 1 

Febuari 2017) 

 

Sebagai lembaga yang bergerak pada bidang jasa keuangan, BMT Assyafiiyah. 

Memegang teguh nilai yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan. Kejujuran 

dan transparansi mereka jalankan demi menjaga kepercayaan anggota. Bila 

anggota sudah percaya, maka sangat sulit baginya untuk melepaskan diri dari 

BMT Assyafiiyah. Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun 

kerjasama. Maka, hasil penelitian yang mengungkapkan kejujuran dan 

transparansi BMT Asyaffiiyah bisa dilihat pada tabel 12, Menunjukan 71 

responden  (100%) mengatakan iya. Hal ini bisa terjadi karena dalam setiap 

transaksi BMT Asyafiiyah melakukan akad (perjanjian) dengan anggota selalu 

berdasarkan kesepakatan dan kesepakatan mereka abadikan dalam sebuah tulisan 

sebagai bukti bentuk kerjasama. 

 

b. Sosialisasi Atau Iklan (Pemasaran) 

 

Pada indikator yang kedua ini, terbagi 3 item yang nantinya menggambarkan hasil 

sosialisasi atau iklan yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah kepada anggotanya. 
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1. BMT Assyafiiyah Memberikan Iklan (Pemasaran) 

 

Sebuah Lembaga, perusahaan, atau organisasi yang menginginkan eksistensi 

dimasyarakat maka diperlukan peroses untuk memperkenalkan lembaga, 

perusahaan, atau organisasi tersebut. Proses perkenalan itu bisa dilakukan dengan 

cara iklan atau pemasaran. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon 

anggota BMT Assyafiiyah dalam pelayanannya memberikan iklan. 

 

Tabel 13. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Pemberian Iklan (Pemasaran) Pada Tahun 2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Menurut Theodore Levit dalam Kotler dan Keller (2009:20) menjelaskan 

perbedaan antara konsep pemasaran dan penjualan. Penjualan berfokus pada 

kebutuhan penjual sedangkan pemasaran berfokus kepada kebutuhan pembeli. 

Penjualan didasari oleh kebutuhan penjual untuk merubah produknya menjadi 

uang. Dan pemasaran didasari oleh gagasan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan melalui produk dan hal-hal yang berhubungan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan akhirnya memakai atau mengkonsumsinya.  Beberapa pakar 

telah menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep 

pemasaran mencapai kinerja yang lebih baik. 
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Iklan memang diperlukan untuk merekrut calon anggota dan mempertahankan 

anggota yang sudah ada. hal ini pun dibenarkan oleh Pimpinan Cabang BMT 

Assyafiiyah yaitu Arif Bachtiar yang menyatakan bahwa: 

“Setiap pengurus memiliki kewajiban memperkenalkan BMT Assyafiiyah 

kepada masyarakat. Tentu tujuannya supaya mereka tertarik untuk menjadi 

anggota BMT.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017) 

 

Dengan iklan, mereka yang tadinya belum tergabung menjadi anggota bisa 

tergabung menjadi anggota karena mereka lebih mengenal dan lebih paham 

terhadap BMT. Begitupun yang sudah menjadi anggota, mereka merasakan 

kecintaan terhadap BMT karena proses ikan yang dilakukan secara bertahap. Pada 

tabel 13 menunjukkan bahwa 71 responden (100%) mengatakan “iya” bahwa 

BMT Assafiiyah memberikan iklan kepada anggotanya. Hasil itu secara tersirat 

menggambarkan bahwa BMT Assafiiyah sangat memperhatikan proses iklan 

kepada calon anggota dan anggotanya. BMT Assyafiiyah sejauh ini memang telah 

melakukan iklan atau pemasaran baik berupa penawaran secara langsung maupun 

tak langsung. Secara langsung biasanya mereka mendatangi warga yang 

mempunyai usaha dan memprospeknya sedangkan yang secara tak langsung 

contohnya melalui brosur.  

2. BMT Assyafiiyah Memberikan Iklan Diberbagai Media 

 

Sebuah lembaga bisa diperkenalkan (iklan) dengan menggunakan berbagai media, 

contohnya media cetak, elektronik, dan media manual (dari mulut ke mulut). 

Memperkenalkan suatau lembaga dengan menggunakan berbagai media 

mempunyai kelebihan tersendiri dibandingan dengan lembaga yang proses 

perkenalannya (iklan) tidak menggunakan berbagai media. Di bawah ini ada tabel 
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yang menunjukkan respon anggota BMT Assyafiiyah dalam pelayanannya 

memberikan iklan diberbagai media. 

 

 

Tabel 14. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang  Pemberian Iklan Diberbagai Media Pada Tahun 2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 17 23.9 

Iya 54 76.1 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) menyatakan bahwa tujuan iklan atau 

pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

sasaran dengan cara yang lebih baik daripada para pesaing. Pemasar selalu 

mencari kemunculan tren pelanggan yang menunjukkan peluang pemasaran baru. 

Misalnya, kemunculan telepon seluler di kalangan masyarakat, mengharuskan 

pemasar memikirkan kembali praktik berbisnis mereka. Apalagi di zaman era 

teknologi saat ini, kemudahan mengakses berbagai informasi yang cepat sudah 

bisa dengan mudah didapatkan. Seperti belanja online, transaksi online, bahakan 

pemasaran secara online pun sudah banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan 

yang berusaha ingin memanjakan pelanggan. Dengan media onlie, dimanapun dan 

kapanpun kita perlu suatu informasi tinggal klik saja. Maka, informasi yang kita 

perlukan akan segera didapatkan.  

 

Pada tabel 14 menunjukkan frekuensi jawaban responden tentang perkenalan 

(iklan) BMT Assafiiyah dengan menggunakan berbagai media. Responden yang 
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menjawab “iya” 57 orang (76.1%), sedangkan responden yang menjawab “tidak” 

17 orang (23.9%). Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa ada responden yang 

merasa BMT Assafiiyah telah melakukan proses iklan diberbagai media, tetapi 

ada pula yang tidak merasakanya. Namun mayoritas dari responden 57 orang 

(76.1%) merasakan bahwa BMT Assafiiyah telah melakukan iklan diberbagai 

media, sedangkan sisanya tidak merasakan. Sebuah lembaga terkadang 

mempunyai keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya. 

Akibatnya ada perbedaan pendapat dikalangan anggota mengenai pelayanan 

lembaga tersebut. Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Seputih Surabaya yaitu 

Arif Bachtiar menyatakan bahwa: 

“Selain memperkenalkan secara langsung, kami juga memang ada brosur, tapi 

kami hanya berikan kepada yang memerlukan atau yang meminta saja. Tidak 

setiap orang kami kasihkan brosur.” (Wawancara Tanggal 31 Januari 2017) 

 

Dari pernyataan diatas bisa diambil keimpulan bahwa BMT Assyafiiyah memang 

mengadakan iklan di berbagai media yaitu media langsung dan tak langsung. 

Media langsung dengan cara memperkenalkan lewat tatap muka dan media tak 

langsung seperti brosur. Namun dalam pelaksanaa iklan dengan media tak 

langsung hanya dilakukan kepada bila ada yang meminta sebagai tambahan 

informasi. 

 

3. Kepuasan Anggota Terhadap Iklan Yang Diberikan BMT Assyafiiyah 

 

Lembaga yang memberikan pelayanan iklan secara optimal bisa menimbulkan 

kepuasan terhadap anggota lembaga tersebut. Kepuasan yang dimaksud adalah 

terpenuhinya segala informasi  yang diperlukan oleh anggota. Di bawah ini ada 
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tabel yang menunjukkan respon anggota BMT Assyafiiyah dalam optimalisasinya 

memberikan pelayanan iklan. 

 

Tabel 15. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Merasa Puas Dengan Iklan Pada Tahun 2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 9 12.7 

Iya 62 87.3 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Menurut Kotler dan Keller (2009:142) Bagi perusahaan atau lembaga bidang jasa 

yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana 

pemasaran. Beberapa perusahaan berpikir bahwa cara memperhatikan kepuasan 

pelanggan adalah dengan mencatat keluhan, tetapi studi ketidakpuasan pelanggan 

memperlihatkan bahwa kalau pelanggan yang tidak puas dengan pembelian 

mereka berkisar 25%, hanya 5% yang mengajukan keluhan. 95% lainnya merasa 

bahwa menyampaikan keluhan tidak sebanding dengan usahanya, atau mereka 

tidak tahu bagaimana atau kepada siapa merka harus menyampaikan keluhan itu, 

dan mereka berhenti membeli. 

 

Dari pelanggan yang menyampaikan keluhan, antara 54% dan 70% akan kembali 

membeli dari perusahaan jika keluhan mereka diselesaikan. Angka itu akan naik 

menjadi 95% jika keluhan mereka siselesaikan dengan cepat. Pelanggan yang 

menyampaikan keluhan pada sebuah perusahaan dan keluhan mereka diselesaikan 

dengan memuaskan, mereka menceritakan perlakuan baik yang mereka terima 
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kepada rata-rata 5 orang. Namun, pelanggan yang tidak puas rata-rata 

menceritakan kepada 11 orang. Jika masing-masing orang itu masih memberitahu 

orang lain lagi, jumlah orang yang akan mendapatkan berita buruk itu akan 

berlipat ganda (Kotler dan Keller, 2009:143). 

 

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 62 responden (87.3%) sudah merasa terpenuhi 

segala inormasi yang diperlukan mengenai BMT Assyafiiyah namun sebanyak 9 

responden (12.7%) belum merasakannya. Hal ini bisa terjadi karena BMT 

Assafiiyah kurang optimal dalam memberikan pelayanan iklan. Pelayanan yang 

kurang optimal biasanya disebabkan karena adanya keterbatasan. Kepuasan 

anggota harus diperhatikan, karena dengan kepuasan itu salah satu faktor yang 

membuat anggota bertahan untuk tetap menjadi anggota BMT Assyafiiyah. 

 

 

 

 

 

c. Tujuan 

 

Pada indikator yang ketiga ini, terbagi menjadi 4 item. Keempat item tersebut 

akan menggambarkan bagaimana apa tujuan BMT Asyyafiiyah selama ini 

terhadap anggotanya dan bagaiman hasilnya. 

 

1. BMT Assyafiiyah Memeberikan Kemudahan Dalam Bertransaksi 
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Sebuah lembaga yang bergerak dibidang jasa dituntut untuk bisa memberikan 

kemudahan dalam transaksi agar anggota atau calon anggota bisa merasakan 

sebuah kenyamanan. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota 

terhadap BMT Assyafiiyah dalam  memberikan kemudahan pelayanan pada saat 

transaksi. 

 

Tabel 16. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Kemudahan Dalam Bertransaksi Pada Tahun 2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Tabel 16 menunjukkan bahwa 71 responden (100%) setuju jika selama ini BMT 

Assyafiiyah telah memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Secara tersirat 

bahwa BMT Assyafiiyah telah melakukan kerja yang optimal dalam pelayanan 

transaksi dengan anggotannya. Menurut Boomer dalam Robbins dan Judge 

(14:2015) menyatakan bahwa banyak organisasi atau lembaga yang gagal karena 

pekerjaanya gagal menyenangkan pelanggan. Perlu adanya sebuah budaya 

responsif terhadap pelanggan. Seperti melayani dengan tulus, mudah dihubungi, 

berpengetahuan cepat dalam merespon kebutuhan pelanggan. 

 

Pelayanan dengan cara mendatangi calon anggota dan anggota juga dilakukan 

oleh BMT Assyafiiyah, mereka menyebutnya dengan menjemput bola. Seperti 

yang dikemukakan oleh Pimpinan Cabang BMT Assyafiiyah Seputih Surabya 

yaitu Arif Bachtiar: 
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“Kami menerapkan strategi jemput bola mas, ini untuk memudahkan anggota 

maupun calon anggota untuk melakukan transakasi dengan kami.  Kami harus 

aktif mas, demi menghadapi persaingan dengan tetangga sebelah.” 

(Wawancara Tanggal 31 Januari 2017) 

 

Persaingan yang semakin ketat menuntut BMT Assyafiiyah melakukan pelayanan 

yang bisa memudahkan dalam transaksi dengan anggotanya dengan cara 

mendatangi secara langsung (jemput bola) anggota maupun calon anggotanya. 

Selain itu ini salah satu bentuk pelayanan prima kepada anggota bahwa dengan 

mendatangi langsung, mereka para anggota maupun calon anggota tidak perlu 

mendatangi kantor BMT yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga. 

 

Untuk memenuhi kebutuhan anggota terhadap jasa yang ditawarkan oleh BMT 

Assyafiiyah, maka BMT Assyafiiyah memaksimalkan pelayanan, salah satunya 

pelayananan jasa mudhorobah (simpan-pinjam). Sesuai dengan hasil wawancara 

yang dilakukan kepada pimpinan cabang BMT Assyafiiyah Seputih Surabaya. 

“BMT Asyafiiyah membuka peluang bagi siapa saja yang memerlukan jasanya. 

Setiap tahun BMT Asyafiiyah menggolontorkan kredit kepada anggota dengan 

total kredit 3-4 milyar. Ini dilakukan sebagai bentuk memenuhi kebutuhan dari 

pada anggota. Adapun piutang yang beredar dianggota kurang lebih 3 milyar 

pada periode ini. Memang setiap periode ada peningkatan yang signifikan 

sesuai targetan yang telah kami tentukan.” (Wawancara Tanggal 20 April 

2017) 

 

   

2. BMT Assyafiiyah Memberikan Pengetahuan Wirausaha 

 

Sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan mayoritas anggota 

adalah pengusaha harus dapat memperhatikan usaha anggotanya. Salah satunya 

dengan memberikan pengetahuan berwirausaha. Begitupun dengan BMT 
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Assyafiiyah, yang bergerak dibidang jasa keuangan (simpan-pinjam). Di bawah 

ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota terhadap BMT Assyafiiyah dalam  

memberikan pengetahuan berwirausaha. 

 

Tabel 17. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah Tentang 

Memberikan Pengetahuan Wirausaha Pada Tahun 2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 32 45.1 

Iya 39 54.9 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Menurut kotler dan keller (2009:181) pembelajaran mendorong perubahan dalam 

perilaku kita yang timbul dari pengetahuan dan pengalaman. Sebagian besar 

perilaku manusia dipelajari, meskipun sebagian besar pembelajaran itu tidak 

sengaja. Ahli teori pembelajaran percaya bahwa pembelajaran dihasilkan melalui 

interaksi dorongan, rangsangan, pertanda, respons, dan penguatan. Maka, untuk 

menjadi seorang wirausaha yang sukses harus ada pembelajaran dengan proses 

memberikan pengetahuan. 

 

Berdasarkan tabel 17 bisa diambil kesimpulan bahwa ada responden yang merasa 

bahwa BMT Assyafiiyah telah memberikan pengetahuan berwirausaha kepada 

anggota, namun ada pula yang belum merasakanya. Responden yang telah 

merasakan bahwa BMT Assyafiiyah memberikan pengetahuan berwirausaha 

berjumlah 39 responden (54.9%) sedangkan yang belum merasakanya 32 

responden (45.1%). Pengetahuan berwirausaha memang sangat penting untuk 
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dimiliki para pengusaha. Apalagi ditengah persaingan usaha seperti saat ini yang 

semakin ketat. Bekal pengetahuan berwirausaha mutlak diperlukan. 

 

 

3. BMT Assyafiiyah Memberikan Komunikasi Yang Baik 

 

Sebuah lembaga tentunya memiliki pengurus dan anggota yang harus saling 

berkomunikasi. Begitupun dengan BMT Assyafiiyah yang memiliki pengurus dan 

anggota. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota terhadap BMT 

Assyafiiyah dalam berkomunikasi  pada saat memberikan pelayanannya. 

 

Tabel 18. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Komunikasi Yang Baik Terhadap Anggota Pada Tahun 

2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

Menurut Robbins dan Judge (2015:223) tidak ada individu, kelompok, atau 

organisasi yang dapat bertahan tanpa berbagi informasi di antara para anggotanya. 

Hanya dengan komunikasi kita dapat menyampaikan informasi dan gagasan. 

Berkomunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan makna namun makna 

tersebut juga harus dapat dimengerti oleh sipenerima. Diperkirakan 5 hingga 20% 

dari populasi menderita kekhawatiran komunikasi (communication apprehension) 

yang melemahkan tenaga atau kecemasan sosial.  Orang-orang tersebut 

mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi 
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secara lisan, tertulis, atau keduanya. Maka dari itu, kemampuan berkomunikasi 

yang baik perlu dilatih agar terbiasa, bila sudah terbiasa nantinya akan bisa. 

 

Pada tabel 18 meunjukkan hasil bahwa 100% responden (71 orang) setuju jika 

BMT Assyafiiyah telah memberikan komunukasi yang baik bagi para anggotanya. 

Seorang responden yang bernama Marsudi menyatakan bahwa: 

“Mereka itu kalau sedang bertransaksi sering melemparkan senyuman dan 

biasanya ramah gituh. Kadang tanya kabar atau usaha gimana, baru setelah 

itu melakukan transaksi.” (Wawancara Tanggal 2 Febuari 2017) 

 

Para pengurus BMT sering memperlihatkan mimik wajah yang menggembirakan 

bila sedang melakukan transaksi dengan anggota. Selain itu, mereka selalu 

tanggap menanyakan apa keperluan yang bisa dibantu bila ada anggota yang 

datang ke kantor. Pengurus yang kebanyakan memiliki usia muda, selain tanggap 

dalam melayani anggota, penampilan mereka juga terlihat rapih dan bersih. 

Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah 

lembaga. Lembaga yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik bisa 

menjadikan sebuah lembaga tersebut berkembang. Karena biasanya dengan 

komunikasi yang baik sebuah urusan bisa terselesaikan dengan baik pula. Dan 

sebaliknya bila sebuah lembaga tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik 

maka lembaga itu akan mengalami kemandegan bahkan kehancuran. 

 

4. BMT Assyafiiyah Memberikan Semangat Atau Motivasi Berwirausaha 

 

Sebuah lembaga sepatutnya memberikan semangat kepada anggotanya untuk 

mengembangkan kehidupan menjadi lebih baik. Begitupun dengan BMT 
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Assyafiiyah, yang bergerak dibidang jasa keuangan (simpan-pinjam). Di bawah 

ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota terhadap BMT Assyafiiyah dalam  

memberikan semangat berwirausaha. 

 

 

Tabel 19. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah 

Tentang Memberikan Semangat Berwirausaha Pada Tahun 2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 6 8.5 

Iya 65 91.5 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Berdasarkan tabel 19 bisa diambil kesimpulan bahwa ada responden yang merasa 

bahwa BMT Assyafiiyah telah memberikan semangat kepada anggotanya untuk 

berwirausaha, namun ada pula yang belum merasakanya. Yang telah merasakan 

bahwa BMT Assyafiiyah memberikan semangat berwirausaha berjumlah 65 

responden (91.5%) sedangkan yang belum merasakanya 6 responden (8.5%). 

Sejatinya, memberikan semangat kepada anggota untuk berwirausaha 

memberikan efek positif bagi BMT Assyafiiyah itu sendiri. Karena dengan 

memberikan semangat, anggota akan lebih tekun dalam berwirausahan sehingga 

penghasilan pun bisa semakin bertambah. Bila penghasilan anggota semakin 

bertambah, maka  anggota yang mempunyai pinjaman bisa setoran cicilan 

pinjamannya (tidak macet). Dan bagi anggota yang mempunyai tabungan bisa 

menanbah saldo tabungannya.  
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Menurut Robbins dan Judge (127:2015) motivasi adalah salah satu dari topik yang 

paling banyak diteliti dalam perilaku organisasi. Mereka mengungapkan sebuah 

jajak pendapat yang digelar oleh Galuup bahwa salah satu alasan mayoritas 

pekerja di Amerika Serikat yang tidak aktif terlibat dalam pekerjaan mereka 

karena kurangnya motivasi. Sebanyak 17% pekerja melepaskan atau berhenti dari 

kerjaannya. Dalam survei lainnya, 69% pekerja menyatakan mereka membuang-

buang waktu saat bekerja setiap harinya, dan hampir seperempat berkata bahwa 

mereka menyia-nyiakan waktu antara 30 samapi 60 menit setiap harinya. 

 

 

d. Evaluasi 

 

 

Pada indikator yang keempat ini, terbagi 2 item yang menggambarkan apakah 

evaluasi yang selama ini dilakukan oleh BMT Assyafiiyah terhadap usaha 

anggotanya berjalan sesuai harapan. 

 

 

1. Pemantauan Usaha Anggota Oleh BMT Assyafiiyah 

 

Mengevaluasi perkembangan sebuah usaha tentunya memerlukan informasi 

kedaan usaha tersebut secara nyata dilapangan. Maka, dalam hal ini diperlukan 

pemantauan (survai) untuk mendapatkan informasi tersebut. Demikian pula 

dengan BMT Assyafiiyah dalam mengevaluasi perkembangan usaha anggotanya. 
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Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota terhadap BMT 

Assyafiiyah dalam pemantauan usaha anggotanya.  

        

 

Tabel 20. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah Tentang 

Pemantauan Usaha Pada Tahun 2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 24 33.8 

Iya 47 66.2 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Pada tabel 20 memperlihatkan hasil pemantauan usaha anggota oleh BMT 

Assyafiiyah. Responden yang mengatakan mengatakan “iya” bahwa BMT 

Assyafiiyah selalu memantau usahanya minimal setahun sekali sebanyak 47 orang 

(66.2%). Sedangkan responden yang mengatakan “tidak” sebanyak 24 orang 

(33.8%). Pemantauan yang dilakukan oleh BMT Assyafiiyah terhadap usaha 

anggota diperlukan untuk mengetahui secara langsung keadaan usaha anggota. 

Informasi yang di dapat dari lapangan lebih valid dari pada informasi melalui 

penjelasan anggotanya. Selain itu, BMT Assyafiiyah bisa menganlisis keadaan 

sekitar usaha anggota yang bisa berdampak baik atau buruk. 

 

2. Penyediaan Jasa Konsultasi Oleh BMT Assyafiiyah Terhadap Anggota 

 

Mengevaluasi perkembangan sebuah usaha tentunya memerlukan informasi 

kedaan usaha tersebut secara rinci. Maka, dalam hal ini diperlukan proses 
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konsultasi untuk mendapatkan informasi yang rinci tersebut. Demikian pula 

dengan BMT Assyafiiyah dalam mengevaluasi perkembangan usaha anggotanya. 

Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan respon anggota terhadap BMT 

Assyafiiyah dalam peyediaan konsultasi kepada anggotanya. 

 

Tabel 21. Persepsi Responden Terhadap BMT Assyafiiyah Tentang 

Penyediaan Jasa Konsultasi Pada Tahun 2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 30 42.3 

Iya 41 57.7 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Tabel 21 memperlihatkan perhitungan BMT Assyafiiyah dalam menyediakan jasa 

konsultasi bagi para anggotanya. Sebanyak 30 responden (42.3%) setuju jika 

BMT Assyafiiyah belum menyediakan jasa konsultasi karena belum merasakan 

dari pelayanan tersebut. Dan sebanyak 41 responden (57.7%) setuju jika BMT 

Assyafiiyah sudah menyediakan jasa konsultasi karena sudah merasakan dari 

pelayanan tersebut. Pelayanan konsultasi sangat diperlukan dalam bentuk 

memberikan perhatian sekaligus evaluasi. Tidak semua usaha anggota berjalan 

sesuai keinginan, pasti ada usaha anggota yang bermasalah. Maka di sinilah peran 

penting konsultasi dalam memberikan ide-ide kreative untuk perbaikan usaha 

yang bermasalah. 

 

Konsultasi bisa mendekatkan dan mempererat hubungan pelanggan dengan 

perusahaan. Dengan disediakan konsultasi, maka para pelanggan akan 
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menyampaikan berupa saran maupun kritik. Itu akan membuat kedekatan secara 

emosional karena  satu sama lain saling bisa mengingatkan secara langsung bila 

terjadi kesalahan. Selain itu, perusahan juga bisa memberikan wawasan 

pengetahuan kepada pelanggan pada saat konsultasi. Maka, penyediaan jasa 

konsultasi haruslah disediakan oleh perusahaan. Apalagi bila perusahaan itu 

bergerak dibidang jasa. Pelayanan yang opimal perlu dilakukan bila pelanggan 

ingin dijadikan langganan oleh perusahaan (Kotler dan Keller, 2009:241). 
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C. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Fungsi BMT  

 

Untuk memudahkan dalam melihat hasil perhitungan efektivitas fungsi BMT 

secara keseluruhan, maka ditampilkan dalam bentuk sajian tebel rekapitulasi. 

 

Tabel 22. Rekapitulasi Perhitungan Efektivitas Fungsi BMT 

Indikator Item 

T
ar

g
et

 

R
ea

li
sa

si
 

% Efektivitas 

Ketepatan 

Sasaran 

1. Jarak yang dekat 

dan mudah dengan 

dijangkau 

71 71 100 sangat efektif 

2. Nilai kejujuran dan 

Transparansi 71 71 100 sangat efektif 

Sosialisasi 

1. Pernah 

memberikan iklan 71 71 100 sangat efektif 

2. iklan berbagai 

media 71 54 76.1 cukup efektif 

3. Merasa puas 

dengang iklan 71 62 87.3 sangat efektif 

Tujuan 

1. Mudah dan cepat 

dalam bertransaksi 71 71 100 sangat efektif 

2. Memberikan 

pengetahuan 

berwirausaha 
71 39 54.9 tidak efektif 

3. Komunikasi yang 

baik terhadap 

anggota 

71 71 100 sangat efektif 

4. Semangat 

wirausaha 
71 65 91.5 sangat efektif 

Pemantauan 
1. Pemantauan usaha 71 47 66.2 cukup efektif 

2. Jasa konsultasi 71 41 57.7 tidak efektif 

Jumlah 781 663     

Rata-rata 84.9 sangat efektif 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 
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Hasil diatas diperoleh dengan perhitungan rumus: 

Efektivitas Program =          

      
 X 100 

Analisis terhadap keempat indikator efektivitas fungsi BMT bagi kesejahteraan 

masyarakat menggunakan teknik presentase, kemudian hasil presentase mengacu 

kepada standard ukuran yang dikembangkan oleh Litbang Depdagri, dalam 

Budiani (2009) yaitu: 

 

1. Dibawah 40 Sangat tidak efektif 

2. 40 – 59,99 Tidak efektif 

3. 60 – 79,99 Cukup efektif 

4. Di atas 80 Sangat efektif 

 

Dari tabel 22 menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan efektivitas fungsi BMT 

Assyafiiyah secara keseluruhan yaitu sangat efektif dengan nilai rata-rata 84.9%. 

Untuk mendukung penelitian ini, yang menunjukkan hasil sangat efektif maka 

peneliti memasukan bebebrapa penilaian lembaga indipenden. Adapun bukti dari 

lembaga indipenden yang melakukan penilaian terhadap BMT Assyafiiyah 

tehadap kinerja ataupun efektivitas fungsi BMT  diantaranya: 

1. Piagam Penghargaan  dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia sebagai pemenang dalam kategori “paling baik 

dalam sistem informasi dalam laporan keuangan” pada tahun 2014. 
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2. Sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa Lailatul Faimah 

mewakili KJKS BMT Assyafiiyah telah lulus ujian sertifikasi nazhir yang 

diadakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014. 

3. Sertifikat dari Pengurus Induk Koperasi Syariah BMT menyatakan bahwa 

KJKS BMT Assyafiiyah telah terdaftar sebagai anggota INKOPSYAH  BMT 

sejak tanggal 24 Maret 2008. 

4. Piagam Penghargaan dari (Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor : 21/Kep/M.KUKM/VII/2014 tanggal 3 juli 2014) 

5. Sertifikat dari INKOPSYAH BMT mengenai top ten best performance pada 

tanggal 21 maret 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 23. Evaluasi Capaian Target BMT Asyafiiyah Cabang Gaya Baru Pada Tahun 2017 

Item Target Realisasi 

Januari 

Realisasi 

Febuari 

Realisasi 

Maret 

R:T*100% R:T*100% R:T*100% Rata-rata Nilai 

Mutu 

Simpanan 160,334,253  
 

65,146,438 
 

 86,029,043 
 

 84,325,108  
 

40,7 53,7 52,6 49 Tidak 

Efektif 

Simpanan 

Berjangka 
106,889,502  

 

115,000,000 
 

 150,000,000 
 

60,000,000 
 

107,6 140,4 56,2 101,4 Sangat 

Efektif 

Pembiayaan 551,214,003  
 

217,000,000  
 

402,500,000  
 

227,500,000  
 

39,4 73 41,2 51,2 Tidak 

Efektif 

Rekrutmen 

Anggota 

20 22 13 7 110 65 34 69,7 Cukup 

Efektif 
Sumber: Data Primer, Tahun 2017 

Hasil diatas diperoleh dengan perhitungan rumus: 

Efektivitas Program =          

      
 X 100 

Analisis terhadap keempat Item efektivitas kinerja BMT bagi kesejahteraan masyarakat menggunakan teknik presentase, kemudian hasil 

presentase mengacu kepada standard ukuran yang dikembangkan oleh Litbang Depdagri, dalam Budiani (2009) yaitu: 

Dibawah 40 Sangat tidak efektif, 40 – 59,99 Tidak efektif, 60 – 79,99 Cukup efektif, Di atas 80 Sangat efektif. 
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D. Perhitungan Kesejahteraan Masyarakat (Anggota) 

 

Perhitungan efektivitas fungsi BMT Assyafiiyah secara keseluruhan yaitu sangat 

efektif dengan nilai rata-rata 84.9%. Hasil ini seharusnya menuai dampak bagi 

kesejahteraan anggotanya.  Maka pada pembahasan dibawah ini akan dilihat 

kesejahteraan anggotanya dari segi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan 

(peralatan rumah tangga), dan rasa aman atau nyaman menjadi anggota. 

 

 

1. Pangan  

 

Pangan (makanan) merupakan kebutuhan manusia yang utama. Manusia bisa 

bertahan hidup karena ada energi yang didapatkannya dari makanan. Kali ini 

peneliti ingin melihat apakah anggota BMT Assyafiiyah mengalami perubahan 

menjadi lebih baik pangannya serta tercukupi gizinya setelah menjadi anggota 

BMT Assyafiiyah 

 

Tabel 24. Persepsi Responden Terhadap Peningkatan Kondisi 

Pangan Sesudah Menjadi Anggota BMT Assyafiiyah Pada Tahun 

2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 10 14.1 

Iya 61 85.9 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Tabel 24 menunjukan bahwa 61 responden (85.9 %) setuju bahwa setelah menjadi  

anggota BMT Assyafiiyah mengalami perubahan menjadi lebih baik dari segi 
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pangan serta tercukupi gizinya. Sedangkan 10 responden (14.1%) belum atau 

tidak merasakan. Seperti yang diungkapkan Center for International Forestry 

Research (CIFOR: 2007) bahwa untuk melihat kesejahteraan bisa dengan melihat 

dari kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun bukan material, 

yang mencakup aspek gizi dan kesehatan, pengetahuan, dan kekayaan materi. 

 

2. Sandang  

 

Sandang (pakain) merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Karena 

sebagai manusia modern (bukan primitif) pakaian merupakan kebutuhan dasar. 

Kali ini peneliti ingin melihat apakah anggota BMT Assyafiiyah mengalami 

perubahan menjadi lebih baik dari segi kebutuhan pakaian setelah menjadi 

anggota BMT Assyafiiyah. 

 

 

Tabel 25. Persepsi Responden Terhadap Peningkatan Kondisi 

Sandang Sesudah Menjadi Anggota BMT Assyafiiyah Pada Tahun 

2016 
 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 13 18.3 

Iya 58 81.7 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

 

Tabel 25 menunjukan bahwa 58 responden (81.7 %) setuju bahwa setelah menjadi  

anggota BMT Assyafiiyah mengalami perubahan menjadi lebih baik dari segi 
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sandang. Sedangkan 13 responden (18.3%) belum atau tidak merasakan. Menurut 

Maslow dalam CIFOR (2007) sandang termasuk kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi apabila ingin mencapai tingkat kesejahteraan. Karena untuk naik 

ketingkat kesejahteraan harus menaiki tangga kebutuhan-kebutuhan satu persatu, 

yang tidak bisa diloncati. 

 

3. Papan  

 

Papan (peralatan rumah tangga) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia 

yang harus dipenuhi. Peneliti ingin melihat apakah anggota BMT Assyafiiyah 

mengalami perubahan menjadi lebih baik dari segi kebutuhan papan setelah 

menjadi anggota BMT Assyafiiyah. 

 

 

Tabel 26. Persepsi Responden Terhadap Peningkatan Kondisi 

Papan Sesudah Menjadi Anggota BMT Assyafiiyah Pada Tahun 

2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 15 21.1 

Iya 56 78.9 

Total 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Tabel 26 menunjukan bahwa 56 responden (78.9%) setuju bahwa setelah menjadi  

anggota BMT Assyafiiyah mengalami perubahan menjadi lebih baik dari segi 

sandang. Sedangkan 15 responden (21.1%) belum atau tidak merasakan. Papan 

atau peralatan rumah tangga, termasuk tempat untuk berteduh yaitu rumah. 
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Menurut BKKBN rumah merupakan indikator yang bisa digunakan untuk melihat 

tingkat kesejahteraan seseorang (https://fahricalm23.wordpress.com). Jadi melihat 

kondisi rumah dan peralatan yang ada di dalamnya bisa menetukan kesejahteraan 

seseorang. 

 

4. Rasa Amana Atau Nyaman Menjadi Anggota 

 

Rasa aman bisa timbul karena berbagai faktor. Salah satunya Keefektifan BMT 

yang bisa menyebanbkannya. Maka, untuk melihat hasil dari rasa aman ini. Maka 

peneliti menghitung seberapa besarkah rasa aman yang dirasakan anggota 

terhadap BMT Assyafiiyah. 

 

 

Tabel 27. Persepsi Responden Tentang Perasaan Aman Dan 

Nyaman Ketika Menjadi Anggota BMT Assyafiiyah Pada Tahun 

2016 

 

 Jawaban Responden Frekuensi Persentase 

 Tidak 0 0 

 Iya 71 100.0 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil sebanyak 71 responden (100%) 

menyatakan bahwa BMT Assyafiiyah telah berhasil membuta anggotanya merasa 

aman. Tentu, ini merupakan suatu hasil yang gemilang ketika anggota sudah 

merasa aman. Karena dengan rasa aman, anggota tidak khawatir ataupun ragu 

untuk selalu menjadi anggota selama rasa amannya masih terjaga.  

https://fahricalm23.wordpress.com/
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E. Rekapitulasi Perhitungan Kesejahteraan Masyarakat (Anggota) 

 

Untuk memudahkan dalam melihat hasil perhitungan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan, maka ditampilkan dalam bentuk sajian tebel rekapitulasi. 

 

Tabel 28. Rekapitulasi Perhitungan Kesejahteraan Masyarakat (Anggota) 

Indikator Item 

T
ar

g
et

 

R
ea

li
sa

si
 

% Efektivitas 

Kesejahteraan 

1. Pangan 
71 61 85.9 sangat efektif 

2. Sandang 
71 58 81.7 sangat efektif 

3. Papan 
71 56 78.9 cukup efektif 

4. Rasa Aman dan 

nyaman menjadi 

anggota 

71 71 100 sangat efektif 

Jumlah 284 246     

Rata-rata 86.6 sangat efektif 

Sumber: Data Primer, Tahun 2016 

 

Hasil diatas diperoleh dengan perhitungan rumus: 

Efektivitas Program =          

      
 X 100 

Analisis terhadap keempat indikator efektivitas fungsi BMT bagi kesejahteraan 

masyarakat menggunakan teknik presentase, kemudian hasil presentase mengacu 

kepada standard ukuran yang dikembangkan oleh Litbang Depdagri, dalam 

Budiani (2009) yaitu: 
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1. Dibawah 40 Sangat tidak efektif 

2. 40 – 59,99 Tidak efektif 

3. 60 – 79,99 Cukup efektif 

4. Di atas 80 Sangat efektif 

 

Dari tabel 28 menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan yaitu sangat efektif dengan nilai rata-rata 86.6%. 

Ini menunjukan bahwa efektifitas fungsi BMT Assyafiiyah memberikan pengaruh 

atau dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kajian tentang efektivitas 

fungsi BMT bagi kesejahteraan mayarakat ditinjau dari perspektif anggota BMT 

Assyafiiyah cabang Gaya Baru, Kecamatan Seputih Surabaya maka dapat ditarik 

kesimpulanya sebgai berikut: 

1. Hasil dari perhitungan efektivitas fungsi BMT Assyafiiyah secara keseluruhan 

yaitu sangat efektif dengan nilai rata-rata 84.9%. 

2. Hasil dari perhitungan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yaitu 

sangat efektif dengan nilai rata-rata 86.6%. 

3. Disimpulkan bahwa perhitungan indikator efektifitas fungsi BMT berbanding 

lurus dengan perhitungan indikator kesejahteraan masayarakat. Terbukti dari 

hasil perhitungan yang sama-sama menunjukan nilai sangat efektif pada kedua 

indikator tersebut. 
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B. Saran 

Beberapa saran yang diberikan dari hasil penelitian ini anatar alain: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi bagi BMT 

Assyafiiyah untuk mampu mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 

anggota dengan menjalankan efektivitas fungsi yang saat ini sudah dimiliki. 

2. Pihak BMT Assafiiyah harus selalu senantiasa memperbaiki efektivitas fungsi 

yang belum mencapai nilai tertinggi. Seperti nilai item pada penyediaan jasa 

konultasi yang masih mendapatkan nilai tidak efektif. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian karena 

penelitian ini hanya ditinjau dari perspektif anggota dan perlu ditambahkan 

lagi variabel atau dengan memecah variabel efektivitas untuk dijadikan 

variabel penelitian. 
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