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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. 

Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada sejak dan 

banyak terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw bahkan sebelumnya. Tidak 

dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah 

mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. 

Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurusi 

keuangannya secara sendiri. (Ridwan, 2004: 52).  

Praktik ekonomi syariah pertama kali pada dasarnya terjadi bersamaan 

dengan lahirnya ajaran Islam pada abad VII masehi dengan mengacu pada 

perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. 

Pada masa kejayaannya sarrafs (semacam lembaga keuangan) mampu 

memenuhi harapan masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik dengan 

keterbatasan teknologi yang ada pada waktu itu. Sarrafs telah menilai 

keauntentikan dan keabsahan uang logam mulia. Sarrafs juga melakukan 

transfer dana dari satu tempat ketempat lainnya tanpa adanya perpindahan 

dana secara fisik, serta menjamin keamanan dan kelancaran sistem 

pembayaran. Sarrafs dapat menjadi tempat  untuk mencairkan check, juga 

bisa menerbitkan promissory notes dan LC (Letters of Credit). Sarrafs 

bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan cara mobilisasi 
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dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada para produsen dan 

pedagang dengan akad mudharabah dan musyarakah. (Hulam, 2010: 4). 

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan 

dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi secara besar dengan 

kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin 

dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan 

tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya 

melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme 

saving. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat 

besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan 

masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan 

masyarakat yang luas.  

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh 

masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya 

secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu 

menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang 

kelebihan dana (surplusunit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana (defisitunit) untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan Financial Depository 

Institution.  

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda 

dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak 
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menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau 

membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang 

diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur’an dan 

hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan 

dengan isi al-Qur’an dan hadits. (Ismail, 2011: 29-30). 

Pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Islam pertama yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Pendirian bank 

muamalat ini diikuti oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

Lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup 

menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah.(Danupranata, 2013: 32). 

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia telah memberikan inspirasi 

munculnya benih reformasi perundang-undangan terkait perbankan syariah 

sebenarnya dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya Undang-undang 

No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tahun 1992 ini, 

walaupun sudah mulai menaungi perbankan syariah, tetapi Undang-

undangtersebut sangat tidak representatif untuk dijadikan sebagai dasar 

sistem perbankan syariah.  

Tahun 1998, Undang-undang Perbankan tahun 1992 direvisi menjadi 

Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-undang Perbankan tahun 

1998 ini, perbankan syariah lebih terorganisasi. Setidaknya, telah ada 

pembagian antara bank konvensional dan bank syariah serta beberapa pasal 

yang menjelaskan tentang bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dengan 

Tinjauan Syariah Terhadap..., Fatkhul Mushobih, Fakultas Agama Islam UMP, 2018



4 
 

adanya Undang-undang Perbankan tahun 1998 ini, perbankan syariah mulai 

mendapatkan kepastian hukum yang melandasinya. Implikasinya adalah 

perkembangan perbankan syariah setelah tahun 1998 semakin pesat. berawal 

dari tuntutan masyarakat, DPR mengajukan Rancangan Undang-undang 

Perbankan Syariah pada tahun 2005, agar perbankan syariah bisa lebih leluasa 

mengembangkan produk dan layanannya dengan payung hukum yang kuat. 

Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-undang 

Perbankan Syariah yang merupakan usul inisiatif DPR disahkan menjadi 

Undang-undang dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 Juni 2008 dan 

disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Juni 2008. Dengan disahkannya 

Undang-undang Perbankan Syariah tahun 2008 ini, payung hukum yang kuat 

bagi Perbankan Syariah di Indonesia yang selama ini ditunggu-tunggu 

akhirnya terwujud. Dengan adanya Undang-undang Perbankan syariah ini, 

tidak hanya berdampak bagi terwujudnya kepastian hukum bagi perbankan 

syariah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penguatan eksistensi 

perbankan syariah di Indonesia. (Prasetiyo, 2010: 53-54). 

Perkembangan perbankan syariah mendorong munculnya lembaga 

keuangan syariah alternatif lainnya, yakni sebuah lembaga yang tidak saja 

berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Dan lembaga yang tidak melakukan 

pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang 

kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari 

dari kesadaran umat dan “ditakdirkan” untuk menolong kelompok mayoritas 

yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran 
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pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut 

adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). 

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil 

dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi 

pembangunan nasional. Bank yang diharapkan mampu menjadi perantara 

keuangan ternyata hanya mampu bermain pada level atas. Sementara lembaga 

keuangan non formal yang notabene mampu menjangkau pengusaha mikro, 

tidak mampu meningkatkan kapitalisasi usaha kecil. Maka BMT diharapkan 

tidak terjebak pada dua kutub sistem ekonomi yang berlawanan tersebut. 

BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga motif 

sosial. Karena beroperasi dengan pola syariah, sudah barang tentu mekanisme 

kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol dari luar tetapi 

agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih aman. 

(Ridwan, 2004: 72-74). 

BMT yang merupakan lembaga keuangan syariah yang pada 

praktiknya memiliki fungsi untuk mengorganisasi, mendorong serta 

mengembangkan kemampuan potensi anggota. BMT juga memiliki peran 

untuk meningkatkan kualitas SDM anggotanya juga berperan aktif 

memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, 

baik pihak pemilik dana (shohibul maal) dan pengguna dana (mudharib) 

dalam pengembangan usahanya. 

Perkembangan BMT semakin pesat di Indonesia, salah satu diantara 

ratusan BMT yang berdiri yaitu BMT Dana Mentari di Purwokerto. BMT 
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Dana Mentari menawarkan berbagai macam produk dan layanan. Produk dan 

pelayanan yang ada di BMT Dana Mentari secara umum yaitu produk akad 

murabahah, ijaroh, mudharabah,musyarakah, qard dan rahn. 

Istilah akad dalam hukum indonesia disebut dengan perjanjian. Akad 

adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang 

lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Terdapat beberapa jenis 

akad pada bank syariah diantaranya akad murabahah, akad salam, akad 

salam, akad wadiah, akad musyarakah, akad istishna, dan akad mudharabah. 

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama suatu usaha antara 

pihak ertama shahibul maal (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal 

dan pihak kedua mudharib (nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana 

dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh 

bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, 

lalai atau menyalahi perjanjian. (Pradana, 2014:3). 

Sistem perbankan syariah yang berada di BMT pasti terdapat sistem 

pemasaran dalam suatu produk pendanaan ataupun penyaluran, dalam hal ini 

saya mengambil judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Syariah Terhadap 

Strategi Pemasaran Produk akad Mudharabah di BMT Dana Mentari 

Karanglewas Purwokerto” maka dari itu peneliti merumuskan beberapa 

rumusan masalah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan masalah pokok 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Apa saja produk dengan akad mudharabah di BMT Dana Mentari 

Karanglewas Purwokerto? 

2. Bagaimana strategi pemasaran produk dengan akad mudharabah di BMT 

Dana Mentari Karanglewas Purwokerto? 

3. Bagaimana ke-syariahan strategi pemasaran produk dengan akad 

mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai: 

1. Untuk mengetahui Apa saja produk dengan akad mudharabah di BMT 

Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui strategi pemasaran produk dengan akad mudharabah di 

BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. 

3. Untuk mengetahui ke-syariahan strategi pemasaran produk dengan akad 

mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut: 

1. Untuk Peneliti 

Untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang 

diperoleh dari pengamatan langsung serta menganalisis strategi pemasaran 

akad mudharabah. 
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2. Untuk Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam strategi pemasaran produk mudharabah. 
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