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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Letak Geografis 

Kantor Pusat KSPPS BMT MITRAMU beralamat di Jl. Jend. Hoegeng 

Imam Santoso No. 45 Ngabul – Tahunan Jepara, Telp. (0291) Kode Pos 594069, 

HP : 085100307599 Email : bmt_mitramu@yahoo.co.id 

4.1.2. Sejarah  umum KSPPS BMT MITRAMU Jepara 

Koperasi ini didirikan awal pendiriannya di Tahunan, dulu koperasi ini 

diinisiasi oleh pemerintah desa tahunan, dan saat pertama berdiri, bernama KSU 

Muamalah pada saat itu yang menjabat sebagai petinggi di tahunan, di balaidesa 

tahunan adalah bapak Suyono.  

Tujuan dasar koperasi berdiri tidak lain melihat pada saat dulu banyak sekali 

para pengusaha UMKM terutama meuble yang kesulitan dana terutama dana cepat 

dengan pengembalian yang cepat pula (cepat dapat dan cepat balik). Banyak 

sekali orang-orang yang meminjam ke rentenir rumahan dengan bunga yg cukup 

tinggi sesuka hati pemilik dana rentenir itu. Karena tidak ada pilihan maka banyak 

masyarakat tahunan yang pinjam ke rentenir tersebut, sehingga mereka 

terperangkap kedalam kesulitan akibat riba dari rentenir itu. 

Kemudian dari para pendiri ini masing-masing urunan mengumpulkan 

modal untuk mendirikan koperasi pada saat itu dinamakan koperasi serba usaha 

Muamalah. Tujuan hadirnya koperasi ini tidak lain ingin agar menghilangkan 

mailto:bmt_mitramu@yahoo.co.id
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praktik-praktik seperti itu. Dan sampai sekarang kami bisa berkembang dengan 

nama KSPPS BMT MITRAMU ini. 

  KSPPS BMT MITRAMU telah berdiri selama 18 tahun dan telah memiliki 

60 orang karyawan yang tersebar diseluruh kantor cabang di kabupaten Jepara. 

Jumlah tersebut rata-rata di settiap cabang ada 4-5 karyawan yang melayani 

kebutuhan anggotanya. Satu manajer cabang, 2 Account Officer, 1 Admin/CS, 

dan 1 Teller. Tergantung dari luas wilayah pasarnya dan jumlah asset yang 

dikelola oleh kantor cabang tersebut. 

  Mengenai produk pelayanan, KSPPS BMT MITRAMU yang fokus 

kerjanya adalah simpan pinjam dengan pola syariah, maka produk layanan  baik 

simpanan dan pembiayaan juga disesuaikan dengan acuan dasar yang terkait. 

Seperti pada Fatwa DSN MUI dan hasil musyawarah DPS lembaga. Untuk 

program simpanan, yang ada di KSPPS BMT MITRAMU diantaranya simpanan 

muamalah (Simmu), Simpanan Muamalah Berjangka (Simmuka), Simpanan 

Pendidikan, Simpanan Qurban/Aqiqah, Simpanan Ta’awun, dan Simpanan Mitra 

Ukhuwah.  

  Untuk pengembangan simpanan KSPPS BMT MITRAMU juga telah 

bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan dalam pengelolaan tabungan 

sekolahnya dan pengurus masjid setempat untuk pengelolaan simpanan qurban 

secara kolektif dengan cara melakukan pertemuan rutin. 

Pada Baitul Maal di KSPPS BMT MITRAMU juga menerima zakat, infaq, 

shodaqoh, serta wakaf (ZISWAF) dari anggota untuk disalurkan kepada yang 

berhak. Tentunya bekerjasama dengan pihak penyaluran zakat resmi dari 
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pemerintah. Untuk pemberdayaan baitul maal MITRAMU juga  telah memberikan 

pelatihan ketrampilan kepada anggota beberapa program pelatihan tersebut 

diantaranya pelatihan bekam untuk anggota yang bekerja sebagai tukang pijat, 

pelatihan pembuatan es krim untuk santri di pesantren, pelatihan peternakan lele, 

dan pelatihan pembuatan program baitul maal oleh Bp. Jamil Abbas selaku  

Direktur PBMT Social Venture (BMT MITRAMU, 2018).  

Sebagai bentuk upaya riil pelayanan lembaga terhadap anggota, KSPPS 

BMT MITRAMU mempunyai 10 kantor cabang yang tersebar di seluruh 

Kabupaten Jepara Kesepuluh cabang KSPPS BMT MITRAMU diantaranya 

Cabang Karimunjawa, Krasak, Jepara kota, Bugel, Balai Desa Tahunan, Pasar 

Tahunan, Pekalongan, Batealit, Ngabul dan yang terakhir adalah Welahan. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dari Manajer Pemasaran BMT MITRAMU 

sebagai berikut: 

Sampai di tahun ini wilayah kantor kita masih di wilayah kabupaten Jepara, 

terdapat 10 kantor diantaranya cabang Ngabul, Kalipucang, Bugel, Balai Desa 

Tahunan, Pasar Tahunan, Pekalongan, Batealit, Krasak dan Karimunjawa 

(Agus Riyandono, SPI KSPPS BMT MITRAMU) 

4.1.3. Profil Lembaga 

Bentuk keyakinan dasar yang tertanam dalam jiwa seluruh personil KSPPS 

BMT MITRA MUAMALAH  dijadikan sebagai pondasi dasar dalam  

membangun sistem manajemen kelembagaan yang baik. Hal ini ditersirat di 

dalam capaian visi dan misi yang ada pada jati diri KSPPS BMT MITRA 

MUAMALAH: 
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a. Visi Lembaga 

Menjadikan KSPPS tingkat nasional, bereputasi syar’i, terbaik dan 

terpercaya dengan mengedepankan nilai-nilai anfauhum linnas. 

b. Misi Lembaga 

1.) Membangun citra sebagai KSPPS milik masyarakat yang berkembang 

dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra usaha yang sesuai 

dengan nilai-nilai syari’ah. 

2.) Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi, sehat dan sesuai 

dengan syari’ah. 

Disamping pondasi visi dan misi lembaga yang kuat, perlu adanya filosofi 

dan nilai dasar lembaga agar capaian dari visi tersebut bisa dipenuhi oleh seluruh 

karyawan pada seluruh lini lembaga. KSPPS BMT MITRAMU mencetuskan 

filosofi dan nilai dasar lembaga adalah sebagai berikut: 

1) Reputasi syar’i 

Adalah Brand Image di masyarakat terhadap lembaga yang tercipta karena 

dorongan prinsip-prinsip syariah internal lembaga, yang dilaksanakan secara 

konsekuen baik dalam sikap, perilaku, perkataan maupun perbuatan. 

2) Kualitas Layanan Yang Baik  

Kepuasan nasabah merupakan tujuan pekerjaan. Oleh karena itu dengan 

membangun organisasi yang berorientasi pada penyempurnaan pelayanan 

akan membangun pelanggan yang loyal. 

3) Aman dan di percaya 
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Keberhasilan ekonomi diukur dari kemampuannya untuk mewujudkan 

amanah ekonomi dan amanah sosial ummat, yang bermuara pada kestabilan 

rasa aman di masyarakat. Oleh karena itu dengan meningkatkan kesadaran 

dan kompetensi seluruh pihak yang terlibat akan terwujud nilai amanah 

(terpercaya). 

4) Ahsanu Amala (Kinerja Terbaik) 

Keberhasilan usaha merupakan pelipatgandaan dari kinerja yang diberikan 

personil dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. 

5) Sehat  

Bahwa kebersihan lahir dan batin merupakan landasan  seluruh hubungan 

antar manusia dengan manusia, baik individu maupun kelompok, oleh 

karena itu melipatgandakan value bagi costumer melalui pembangunan 

kualitas hubungan yang berlandaskan kebersihan lahir dan batin.   

6) Cepat  

Keterbukaan merupakan pembangkit kegairahan untuk belajar secara 

berkelanjutan dan pemacu kinerja untuk membangun sikap mental cerdas, 

cergas  dalam diri akan memacu ghiroh bagi seluruh personil sehingga 

terbangun learning and responsibility-based organization.  

7) Sidiq, amanah, fathonah dan tabligh 

Empat hal tersebut merupakan Nilai dasar sebagai nilai karakteristik warisan 

Nabi yang ditumbuh kembangkan untuk menjadi warna perilaku budaya 

Lembaga yang akan memancar pada sifat sifat  sebagai berikut. 

1) Transparan 
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2) Istiqomah ( Integritas ) 

3) Ta’awun ( Kerjasama Tim ) 

4) Al-Falah ( Semangat Untuk Menang ) 

5) Kompetensi. 

4.1.4. Struktur Organisasi KSPPS BMT MITRAMU 

 Secara struktural, kepengurusan organisasi KSPPS BMT MITRAMU 

terdiri dari dua buah struktur organisasi, yaitu struktur organisasi kepengurusan 

dan struktur organisasi pengelola. Keduanya memiliki tugas dan fungsinya 

masing-masing sesuai dengan AD/ART Lembaga.   

 

Sumber: KSPPS BMT MITRAMU (2018) 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengurus  

Berikut adalah peran sertanya dalam kepengurusan lembaga.  

1. Rapat Anggota 



45 

 

Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus 

pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan 

syarat-syarat lain yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi serta 

terdaftar dalam buku daftar anggota. Setiap tahunnya koperasi mengadakan 

rapat anggota dan  hal tersebut menjadi kewajiban bagi pengurus koperasi 

untuk megadakannya. 

2. Pengurus.  

Pengurus merupakan salah satu diantara jajaran kepengurusan lembaga 

koperasi yang dimana dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat tahunan, 

pengurus ini bertanggung jawab pada anggota. 

3. Pengawas 

Pengawas merupakan salah satu jajaran kepengurusan yang diberi kuasa untuk 

melakukan pemeriksaan secara independen. Jabatan pengurus dan pengawas 

ini dipilih pada saat rapat anggota. 

Sedangkan dalam manajemen operasional koperasi dijalankan oleh 

pengelola yang terlibat dalam struktur organisasi KSPPS BMT MITRAMU 

JEPARA. Hasil kinerjanya dipertanggungjawabkan kepada pengurus koperasi.  

Berikut adalah struktur organisasi pengelola KSPPS BMT MITRAMU JEPARA 

sekaligus fungsi, tanggungjawab dan wewenangnya dalam lembaga.  
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Gambar 4.2. Struktur Organisasi Pengelola 

 

Sumber: KSPPS BMT MITRAMU JEPARA (2018) 

 

1. Manajer Utama/ Direktur 

a. Fungsi Manajer Utama adalah: 

1) Memimpin Koperasi di seluruh wilayah cabang sesuai dengan tujuan dan 

kebijakan umum yang telah ditetapkan. 

2) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas 

lembaga yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana yang 

merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan lainnya secara 

langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya 

pencapaian target.  

3) Membina hubungan kerjasama eksternal dan internal, baik dengan para 

pembina koperasi setempat, badan usaha lainnya. 
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b. Tanggung jawab Manajer Utama adalah: 

1) Menjabarkan kebijakan yang telah dibuat Pengurus & disetujui Rapat 

Anggota. 

2) Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran koperasi dan rencana 

jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun 

non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada Rapat 

Anggota.  

3) Mengusulkan kepada pengurus tentang penambahan, pengangkatan, 

pemberhentian karyawan sesuai dengan kondisi kebutuhan operasional 

koperasi.  

4) Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian 

dan tercapainya target yang telah ditetapkan. 

5) Mengamankan harta kekayaan (asset) agar terlindungi dari bahaya 

kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan. 

c. Wewenang Manajer Utama adalah: 

1) Memimpin Rapat Komite untuk memberikan keputusan terhadap 

pengajuan pembiayaan. 

2) Menyetujui atau menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara 

musyawarah dengan alasan yang jelas. 

3) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak 

melalui prosedur. 

4) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

bawahan. 
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5) Memutuskan, menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain dalam 

sesuai dengan kegiatan utama koperasi dengan alasan yang dapat diterima. 

2. Pengawas Internal (SPI) 

Sistem pengawasan internal merupakan kebijakan dan prosedur yang 

dijalankan oleh pengawas, pengurus dan manajemen KSP dan USP Koperasi 

untuk mengamankan asset, dan memberikan  keandalan informasi khususnya 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan perundangan dalam 

menunjang efektifitas dan efisiensi koperasi. Serta tidak melanggar prinsip-prinsip 

syariah.  

a. Fungsi SPI adalah: 

1) SPI berfungsi sebagai alat pengendalian untuk kepentingan pencegahan 

(preventif control), pemeriksaan (detective control), dan koreksi 

(corrective control) 

2) Pengumpulan data dan informasi, dan menyimpulkan atas segala transaksi 

operasional mulai dari pencatatan hingga pelaporan. 

3) Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan, dan 

memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas Standard Operating 

Procedure, Memorandum, SK, dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta 

membuat laporan hasil kinerja pengawasan kepada direktur.  

b. Tanggungjawab SPI adalah: 

1) Bertanggungjawab memberikan informasi yang obyektif dengan 

kebutuhan manajemen dan perkembangan baik di bidang manajemen dan 

bidang operasioanal. 
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2) Bertanggungjawab dalam hal tata kelola arsip bukti-bukti nota debet atau 

nota kedit, bilyet, dan lain-lan yang berhubungan dengan transaksi.  

3) Membuat laporan berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksanaan secara 

periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan). 

c. Wewenang SPI adalah: 

1) Menggunakan fungsi pengawasan sebagai mekanisme pengontrolan 

cabang. 

2) Memeriksa semua catatan, harta milik dan hutang, memeriksa semua 

tingkat manajemen dan dapat memasuki semua unit kerja serta melakukan 

berbagai teknik pemeriksaaan.  

3) Meminta kebutuhan fasilitas pelaksanaan audit kepada bagian umum. 

4) Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan hal audit kepada 

manajemen. 

5) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan pimpinan untuk keperluan 

publikasi. 

3. Manajer Operasional. 

a. Fungsi Manajer Operasional adalah: 

Bertugas sebagai pengarah, pengontrol dan evaluator sluruh kegiatan 

operasional koperasi dari unit bawah sampai unit pusat. 

b. Tanggungjawab Manajer Operasional adalah: 

1) Terciptanya pelayanan prima diseluruh kantor cabang 

2) Terselesaikannya seluruh pekerjaan operasional di seluruh kantor cabang 
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3) Terciptanya tata kelola arsip yang baik dan dokumen lembaga dan 

dokumen penting lainnya khususnya laporan harian, bulanan, dan tahunan. 

c. Wewenang Manajer Operasional adalah: 

1) Mengajukan rancangan biaya operasional dan kebutuhan lain yang 

mendukung pekerjaan operasional cabang. 

2) Mengajukan biaya operasional lembaga dalam batasan wewenang yang 

ditetapkan. 

3) Melakukan kontrol keuangan dalam lembaga, terutama seluruh laporan 

pada bagian operasional.  

4. Manajer Pemasaran 

a. Fungsi Manajer Pemasaran adalah: 

Sebagai perencana dalam pengembangan simpanan dan pembiayaan koperasi 

mulai dari penetapan strategi hingga evaluasi kinerja serta menetapkan 

strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah (macet). 

b. Tanggungjawab Manajer Pemasaran adalah: 

1) Tercapainya target simpanan dan pembiayaan sesuai dengan perencanaan. 

2) Mampu melakukan penilaian potensi cabang dan mengembangkan pasar. 

3) Terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran.  

c. Wewenang Manajer Pemasaran adalah: 

1) Menentukan target simpanan dan pembiayaan serta menyelesaikan 

pembiayaan bermasalah bersama pimpinan. 

2) Memberikan usulan dalam pengembangan potensi pasar, peluang, strategi 

kepada manajemen. 
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3) Memberikan evaluasi kinerja pemasaran ditingkat cabang. 

5. SDI dan Umum 

a. Fungsi SDI dan Umum adalah: 

Mengelolasumber daya insani lembaga agar sesuai dengan skill dan 

pasionnya masing-masing untuk mencapai kinerja yang lebih produktif. 

b. Tanggungjawab 

1) Bertanggungjawab kepada manajemen dan bertanggungjawab secara 

langsung kepada pimpinan untuk bidang SDI. 

2) Bertanggungjawab dalam kebutuhan rumah tangga lembaga, inventaris, 

dan tata kelola kantor seluruh cabang.  

3) Menjadi penghubung  baik antara pengelola, pengurus, dan pihak ekternal 

lainnya.  

c. Wewenang SDI  adalah: 

1) Merumuskan kebijakan bersama pimpinan mengenai pengelolaan SDI. 

2) Membuat laporan absensi, job description, dan pencapaian prestasi 

kinerja seluruh karyawan dan melaporkannya kepada manajemen. 

3) Memberikan rekomendasi promosi, mutasi dan rencana diklat karyawan.  

6. Customer Service 

a. Fungsi Customer Service adalah: 

Sebagai mediator pelayanan produk simpanan dan pembiayaan. Bentuk 

pelayanannya berupa pemberian informasi, mengarahkan anggota memilih 

produk sesuai dengan kebutuhan.  

b. Tanggungjawab Customer Service adalah: 
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1) Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan calon anggota dalam 

menawarkan produk. 

2) Memberikan informasi yang benar dan obyektif mengenai produk 

simpanan dan pembiayaan. 

3) Memposisikan diri sebagai konsultan konsultan keuangan anggota. 

c. Wewenang 

1. Menutup rekening anggota tidak aktif, dibawah saldo minimum. 

2. Melakukan pemindahbukukan anggota untuk kasus-kasus tertentu. 

7. Teller 

a. Fungsi Teller adalah: 

Mengelola pelayanan transaksi simpanan dan pembiayaan di kantor.  

b. Tanggungjawab Teller adalah: 

1) Mengelola uang fisik kas agar terjaga keamanannya. 

2) Membuat laporan harian, bulanan dan tahunan sesuai dengan acuan 

manajer operasional pusat. 

3) Mengelola keuangan kas ditingkat cabang. 

4) Melakukan pelayanan transaksi di kantor cabang yang bersangkutan 

dengan teliti dan cermat. 

5) Memastikan uang yang diterima dari anggota adalah uang asli.  

c. Wewenang Teller adalah: 

1) Menerima dan menolak transaksi sesuai dengan aturan SOP. 

2) Mengeluarkan transaksi tunai anggota sesuai dengan bukti slip, kuitansi 

dan alat bukti lain yang sah. 
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3) Memegang kas tunai sesuai dengan tanggungjawabnya. 

8. Administrasi Pembukuan / (Back Office) 

a. Fungsi Administrasi Pembukuan adalah: 

Mengelola tata kearsipan di tingkat cabang baik berkas-berkas pembiayaan 

atau dokumen lain yang dianggap penting untuk lembaga. 

b. Tanggungjawab Administrasi Pembukuan adalah: 

1) Menyelesaikan laporan keuangan di tingkat cabang seperti neraca, 

laba/rugi, dan laporan keuangan lainnya. 

2) Menyediakan data-data yang lengkap untuk analisa laporan lembaga. 

3) Pengarsipan berkas-berkas yang berkaitan dengan simpanan dan 

pembiayaan. 

4) Menjaga keamanan data-data. 

5) Bersama teller melakukan analisa pengeluaran cabang. 

9. Bagian pemasaran (Funding dan Financing) 

a. Fungsi bagian pemasaran adalah: 

Sebagai garda terdepan lembaga dalam menyebarluaskan produk ke 

masyarakat. 

b. Tanggungjawab bagian pemasaran adalah: 

1) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dimasyarakat kemudian 

melakukan kerjasama dengan tim manajemen pemasaran pusat. 

2) Mensosialisasikan produk simpanan dan pembiayaan lembaga. 

3) Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan, 

perkumpulan atau kelompok masyarakat. 
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4) Melakukan monitoring simpanan dan pembiyaan yang disalurkan. 

5) Membuat surat peringatan pembiayaan bila diperlukan  

c. Wewenang bagian pemasaran adalah: 

1) Memberikan usulan kepada manajer terkait pengembangan cabang. 

2) Ikut mengusulkan penentuan target simpanan dan pembiayaan yang 

ditetapkan pusat. 

3) Ikut melakukan pengamanan berkas-berkas pembiayaan. 

4) Ikut bersama tim penagihan dalam menangani pembiayaan macet. 

5) Ikut memberikan informasi data pembiayaan atas persetujuan komite. 

1) Tim Remedial 

a. Fungsi Tim Remedial adalah: 

Sebagai tim pendamping pembiayaan bermasalah diseluruh kantor cabang.  

b. Tanggungjawab Tim Remedial adalah: 

1) Mengontrol pembiayaan bermasalah diseluruh kantor cabang. 

2) Menjadi pendamping tim collecting cabang dalam menyelesaikan 

pembiayaan macet. 

3) Menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah yang sudah ada. 

c. Wewenang Tim Remedial adalah: 

1) Memperoleh fasilitas operasional dari kantor. 

2) Berhak mengajukan rencana penghapusan pembiayaan kepada manajemen 

dengan melampirkan keterangan yang lengkap. 

3) Dapat memberikan usul dan saran kepada manajemen dalam mengelola 

pembiayaan bermasalah. 
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4.2.Deskripsi Responden 

Sejatinya informan dalam sebuah penelitian adalah orang-orang yang 

terlibat langsung dan tidak langsung terhadap apa yang diteliti. Dalam proses 

penerapan pengendalian internal pembiayaan di KSPPS BMT MITRAMU 

JEPARA ini berikut beberapa informan yang dipilih peneliti untuk pengambilan 

informasi: 

1. Direktur utama KSPPS BMT MITRAMU, sebagai pihak yang menetapkan 

kebijakan operasional tertinggi lembaga. 

2. Auditor Internal KSPPS BMT MITRAMU, selaku pihak yang ditugasi 

lembaga dalam mengawasi jalannya kebijakan operasional sampai ditingkat 

cabang. 

3. Dewan Pengawas Syariah, sebagai pihak yang ditetapkan dalam struktural 

organisasi pengelola untuk mengawasi jalannya produk agar tetap sesuai 

dengan Prinsip Syariah. 

4. Manajer Pemasaran, bertugas sebagai perencana produk, strategi dan evaluator 

kinerja bagian funding dan financing. 

5. Manajer Cabang, sebagai orang yang berperan langsung dalam kebijakan 

pemasaran produk di tingkat kantor cabang. 

6. Karyawan, sebagai pihak yang bersinggungan secara langsung dengan anggota 

dan calon anggota baik funding maupun financing. 
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4.3.Analisis Data 

4.3.1. Produk Simpanan dengan akad Wadiah yad Dhomanah 

Pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara terdapat beberapa produk yang 

disajikan, dari jenis simpanan maupun pembiayaan. Jenis Produk Simpanan di 

KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara memakai dua jenis akad, yaitu akad wadiah 

yad dhomanah dan akad mudhorobah, produk yang menggunakan akad wadiah 

yad dhomanah diantaranya adalah: 

a. Simmu (Simpanan Muamalah) 

Adalah Simpanan dengan prinsip wadiah yad dhomanah yang fleksibel, dan 

dapat diambil sewaktu-waktu. 

Manfaat dan fasilitas: 

1) Aman, Manfaat, Menguntungkan dan InsyaAllah Barokah. 

2) Memberikan bonus yang kompetitif (bersaing) sesuai dengan ketentuan 

syari’ah. 

3) Menolong sesama tanpa harus mengurangi keuangan anda. 

4) Simpanan akan diinvestasikan diberbagai sektor usaha yang sesuai dengan 

syari’ah 

5) Bebas biaya administrasi bulanan. 

6) Dapat diambil sewaktu – waktu. 

7) Berkesempatan mendapat hadiah undian hadiah pada periode tertentu 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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b. Simmuka Plus 

Simpanan yang bisa diambil setelah waktu yang disepakati, dan mempunyai 

kesempatan untuk memilih beli barang apa yang diinginkan, simpanan ini 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah plus akad murobahah, akad 

penghimpunan dana yang dilengkapi dengan akad tambahan yaitu akad 

murobahah  

Simmuka plus ini biasanya akad deposito yang plus akad murobahah, jadi 

misalnya ada yang menyimpan uang di tempat kita, dia bisa memilih mau beli 

apa nih bagi hasilnya, beli apa misalnya dapat bagihasil setiap bulan maka ada 

tambahan akad murobahah sebagai jual beli. (Direktur KSPPS BMT 

MITRAMU) 

c. Simpanan Mitra Taawun (Si Mita) 

Simpanan yang juga menggunakan akad wadiah yad dhomanah, yang dalam 

produk ini dikhususkan untuk tolong menolong sesama anggota apabila ada yang 

kena musibah. Yang dana dari tolong menolong tersebut diambilkan dari bonus 

simpanan mitra taawun tersebut, sehingga bonus itu bisa lebih bermanfaat bagi 

sesamanya 

d. Simpanan Qurban dan Aqiqah. 

Adalah Simpanan yang diperuntukkan perencanaan ibadah kurban anggota 

pada saat hari raya Idul Adha. Dengan sistem wadiah yad dhomanah, bisa secara 

kelompok maupun perorangan. 

e. Simpanan Mitra Ukhuwah (SMU) 

Simpanan yang dikhususkan untuk lembaga, seperti Sekolah, Komunitas, 

organisasi, perkumpulan, dll. 
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f. Simpanan Mitra Taawun 

Simpanan yang juga menggunakan akad wadiah yad dhomanah, yang dalam 

produk ini dikhususkan untuk tolong menolong sesama anggota apabila ada yang 

kena musibah. 

4.3.2. Produk Simpanan dengan akad Mudhorobah 

a. Simmuka (Simpanan Muamalah Berjangka) 

Simpanan berjangka dengan prinsip mudhorobah. Simpanan yang disetor 

hanya bisa diambil seseuai dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu, dengan 

nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

b. Sididik (Simpanan Pendidikan) 

Adalah simpanan yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan 

khusus pendidikan dengan prinsip mudlorobah dengan setoran per-bulan. Dengan 

jangka waktu 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Jika nama anggota yang didaftarkan 

belum memiliki KTP, maka bisa melampirkan akta kelahiran beserta KK dari 

keluarga yang bersangkutan. 

c. Investasi Pendidikan 

Simpanan yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan khusus 

pendidikan dengan prinsip mudlorobah dengan sintem investasi atau deposito 

(hanya 1x setoran ). 
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4.4.Pembahasan 

4.4.1. Penerapan Prinsip Syariah pada masing-masing Produk 

Penghimpunan Dana 

4.4.1.1.Simpanan dengan Prinsip Wadi’ah  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Tabungan tertulis pada Ketentuan tabungan yang menggunakan akad wadi'ah, 

antara lain: 

a. Bersifat simpanan. 

b. Simpanan boleh diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 

c. Tidak adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian 

('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

Simpanan dengan Prinsip Wadi’ah pada Penghimpunan Dana di KSPPS 

BMT MitraMu Jepara, diantaranya adalah: Simpanan Mu’amalah (SIMMU), 

Simpanan Mu’amalah Berjangka Plus (SIMMUKA PLUS), Simpanan Mitra 

Ta’awun (SIMITA), Simpanan Qurban dan Aqiqah (SQA), dan Simpanan Mitra 

Ukhuwah (SMU). 

a. Simpanan Muamalah (SIMMU) 

Simpanan Muamalah adalah Simpanan dengan prinsip wadiah yad 

dhomanah yang fleksibel, dan dapat diambil sewaktu-waktu pada jam operasional 

kantor (MITRAMU, 2018).  

Simpanan Muamalah ini merupakan tabungan dari anggota yang sifatnya 

hanya simpanan saja, tanpa adanya program apapun yang memfasilitasi simpanan 

ini, anggota hanya berniat menitipkan uangnya dan bisa mengambil uang tersebut 
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dalam waktu yang dikehendakinya, meskipun bisa diambil kapanpun seperti yang 

dikehendaki, tapi apabila pengambilan itu dalam skala yang besar hingga melebihi 

likuiditas kas di kantor cabang, maka perlu adanya konfirmasi terlebih dahulu 

untuk menyiapkan uang tersebut, sekitar satu hingga tiga hari. Seperti yang 

disampaikan oleh Manajer Cabang Welahan. 

Penerapan antara produk dengan akad wadiah berbeda dengan produk 

dengan akad Mudhorobah. Inti dari akad wadiah adalah titipan, jadi 

produk-produk yang menggunakan akad wadiah menggunakan konsep 

titipan yang bisa diambil kapan saja sesuai permintaan anggota pemilik 

dana tersebut, atau sesuai waktu kesepakatan bersama kedua belah pihak. 

Jadi jika ada anggota yang mau menarik tabungannya itu ya, 

dipersilahkan, tapi untuk penarikan dalam jumlah yang besar memang 

harus memberikan konfirmasi dulu, nanti bisa ditunggu mungkin di siang 

hari, atau hari berikutnya, karena kantor juga perlu waktu untuk menjaga 

likuiditas kas. (Akhmad Nasikin, Manajer Cabang). 

Selama batas tunggu penarikan uang dalam batas kewajaran satu hingga tiga 

hari dan itupun sudah sesuai dengan kesepakatan di awal apabila ada pengambilan 

dalam jumlah banyak maka harus ada konfirmasi. Definisi ini juga disampaikan 

oleh Bapak Asep Sutisna selaku Direktur Utama 

Simmu itu adalah simpanan muamalah atau disebut juga simpanan sukarela, 

simpanan sukarela itu akadnya adalah wadiah, kalau akad wadiah itu berarti 

penitipan uang kepada BMT, dimana BMT bisa memberikan jasa 

sebagaimana keuntungan dari BMT, kalau keuntungannya banyak, ya 

jasanya banyak… kalau sedikit, ya sedikit. Bahkan mungkin kalau rugi, bisa 

jadi kita tidak memberikan apa namanya bagihasil atau ujroh, karena 

memang wadiah, wadiah itu sistemnya sukarela, kapan saja bisa diambil. 

(Asep Sutisna, Direktur Utama KSPPS BMT MITRAMU). 

Sesuai dengan ketentuan syariah, bahwa pinjaman dengan akad wadiah 

tidak boleh ada janji akan mendapatkan imbalan, bonus, ataupun hal serupa. 

Simpanan Muamalah di KSPPS BMT MITRAMU tidak menjanjikan bonus, 

namun dari pihak kantor tetap memberikan sedikit imbalan tetapi tidak ada 
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perjanjian di awal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudi Joko Laksono 

sebagai Ka. Bag. Pemasaran. 

Kalau awal kita tidak menjanjikan apapun untuk wadiah, karena itu berupa 

titipan, kita menerima titipan itu dari anggota, hanya kadang anggota itu kan 

bertanya, keuntungannya seperti apa seperti apa, jadi kita hanya 

memberitahukan kalau wadiah itu dapat bonus tapi kita tidak pernah 

memberitahukan berapa bonusnya, jadi itu memang kita terangkan sesuai 

dengan kondisi di lembaga kita seperti apa (Rudi Joko Laksono, Ka.Bag. 

Pemasaran). 

b. Simpanan Muamalah Berjangka Plus (Simmuka Plus) 

Simpanan yang bisa diambil setelah waktu yang disepakati, dan mempunyai 

kesempatan untuk membeli barang apa yang diinginkan, simpanan ini 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah plus akad murobahah, akad 

penghimpunan dana yang dilengkapi dengan akad tambahan yaitu akad 

murobahah. 

Simmuka plus ini biasanya akad deposito yang plus akad murobahah, jadi 

misalnya ada yang menyimpan uang di tempat kita, dia bisa memilih mau 

beli apa nih bagi hasilnya, beli apa misalnya dapat bagi hasil setiap bulan 

maka ada tambahan akad murobahah sebagai jual beli. (Direktur KSPPS 

BMT MITRAMU) 

Meskipun merupakan akad berjangka, produk Simpanan Muamalah 

Berjangka plus menggunakan akad titipan atau akad  wadiah yad dhomanah, 

dalam akad ini dikombinasikan dengan akad Jual beli murobahah. Pada akad ini 

anggota dibebaskan memilih hadiah yang di inginkan. 

Simmuka plus ya, sebenarnya itu adalah barang yang di akadkan dengan 

pembiayaan murobahah mas, simmuka plus ini anggota menyetorkan 

simpanan dengan jangka waktu, meskipun menggunakan jangka waktu 

ya…. Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhomanah, misalnya mas 

mas Mansur memberikan simpanan 10 juta misalnya dan memilih akad 

simmuka plus, maka mas Mansur bebas memilih barang yang hendak mas 

Mansur inginkan yang di akadkan lagi dengan akad pembiayaan 
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murobahah. Dari 10 juta itu misalnya dengan jangka waktu 2 tahun, maka 

mas Mansur bisa membeli barang yang maksimal harganya senilai sekitar 2 

juta. Nah dari bagi hasil simpanan berjangka itu per bulannya, dimasukkan 

ke dalam angsuran pembiayaan murobahah tersebut. (Diah Safitri, 

Marketing Cabang) 

Hasil wawancara dengan Marketing cabang di atas, menunjukkan bahwa 

hadiah yang diberikan oleh KSPPS BMT MITRAMU bukanlah hadiah, karena 

tidak diberikan secara cuma-cuma oleh BMT, tetapi dibelikan dengan uang 

anggota yang di ambil dengan akad murobahah dan angsurannya diambil dari 

bagihasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota.  

Bonus yang diberikan KSPPS BMT MITRAMU yang berupa Plafond 

Pembiayaan murobahah itu sudah jelas ditentukan nominalnya di depan, jadi 

bonus ini sudah dijanjikan pada awal akadnya dan tidak sesuai dengan fatwa No. 

02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan akad wadiah, bahwa tidak 

adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang 

bersifat sukarela dari pihak bank. 

Tabungan dengan akad wadiah merupakan simpanan yang bisa di ambil 

kapan saja atau sesuai kesepakatan bersama. Dalam Produk Simpanan Muamalah 

Berjangka Plus ini, apabila anggota hendak mengambil simpanan sebelum jatuh 

tempo diperbolehkan, tetapi pembiayaan murobahah atas barang yang di anmbil 

tersebut harus di lunasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Asep Sutisna selaku 

Direktur Utama KSPPS BMT MITRAMU 

Ya nggak masalah, Cuma dia harus melunasi akad murobahahnya yang 

sebelum jatuh tempo di ambil itu silahkan, tapi kemudian akad 

pembiayaannya, misalnya akad simmuka plus dikelola 50 juta, kemudian 

akad murobahahnya dia mengambil motor mio misalnya, nanti setiap bulan 

kan ngangsur dari bagihasil simmuka, nah dalam waktu satu tahun diambil, 
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maka akad mio.nya ini harus lunas dulu, baru kemudian simpanannya 

diambil (H. Asep Sutisna, Direktur Utama) 

Simpanan Muamalah Berjangka plus boleh di ambil kapan saja, dalam hal 

ini Simpanan Muamalah Berjangka Plus sesuai dengan prinsip akad wadiah dalam 

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. 

Penerapan Prinsip syariah dalam produk Simpanan Muamalah Berjangka 

Plus ini belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, karena dari 

pemberian bagi hasil yang berupa barang di depan bisa menyebabkan spekulasi 

atau gharar, dan itu tidak dibenarkan dalam syariat islam.  

c. Simpanan Mitra Taawun (Si Mita) 

Simpanan yang juga menggunakan akad wadiah yad dhomanah, yang dalam 

produk ini dikhususkan untuk tolong menolong sesama anggota apabila ada yang 

kena musibah. “Kalau simpanan mitra Taawun (Si Mita) Simpanan yang 

digunakan untuk tolong menolong antar sesama anggota, apabila ada yang 

meninggal akan diberikan santunan” Kata Bapak Akhmad Nasikin.  

Penjelasan lain tentang Simpanan Mitra Taawun juga disampaikan oleh 

Bapak Asep Sutisna selaku Direktur Utama. 

Simpanan taawun itu dikhususkan misalnya ketika ada kematian, saling 

tolong menolong, bentuk akadnya ya wadiah sama hanya bagi hasilnya 

kita kasih agak lebih, jadi biasanya itu kan minimal harus 400 orang, kalau 

400 orang bagi hasilnya berapa, dari bagi hasil sekian banyak orang ini, 

dari 400 orang masing-masing misalnya 20.000 kali 400 orang itu kan 

kurang lebih 8.000.000 misalnya bagi hasilnya kurang lebih 1.600.000, itu 

terkumpul tapi dia dari mitra taawun gak dapat apa-apa. Tapi dari bagihasil 

1.600.000 dikumpul-dikumpul, nanti ketika ada mitra taawun yang 

meninggal dunia, maka dari 1,6 yang terkumpul ini diberikan semacam 

santunan kepada mitra taawun yang meninggal, simpanan taawun ini 

simpanan tolong-menolong. (Drs. H. Asep Sutisna Direktur Utama). 



64 

 

Simpanan Mitra Taawun bentuknya adalah tolong-menolong sesama 

anggota, apabila salah satu tertimpa musibah kematian maka akan dibantu dengan 

bagi hasil dari tabungan tersebut yang telah terhimpun setiap bulannya. Simpanan 

ini berbentuk seperti tabungan dengan jangka waktu pengambilan seperti yang 

telah disepakati di awal. Tidak ada perjanjian mendapatkan bonus kepada 

anggota, tetapi manfaat dari Simpanan ini akan di alokasikan sebagai dana social 

untuk anggota yang ikut serta dalam akad tersebut. 

Penerapan prinsip syariah dalam produk simpanan mitra taawun ini sudah 

sesuai, karena selain sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02 tentang tabungan, 

juga tidak mengandung transaksi yang haram, baik gharar, maysir, maupun 

transaksi yang mengandung riba. 

d. Simpanan Qurban dan Aqiqah (SQA) 

Simpanan Qurban dan Aqiqah menggunakan prinsip wadiah yad dhomanah, 

hanya saja dalam produk Simpanan Qurban dan Aqiqah ini dikhususkan untuk 

membantu anggota yang berniat mau melaksanakan ibadah qurban ataupun 

aqiqah. Bisa merencanakan qurban kambing, dan dengan simpanan kolektif bisa 

merencanakan qurban sapi ataupun kerbau. 

Oh yang Produk Qurban dan Aqiqah, produk itu dikhususkan kepada yang 

memang berniat dan berencana untuk melaksanakan ibadah qurban maupun 

untuk aqiqah. Bentuk produknya tabungan, dan akadnya memakai akad 

titipan. Tapi produk ini nanti jika sudah cukup uangnya untuk membeli 

kambing ya dibelikan kambing, kalau cukup untuk beli sapi ya dibelikan 

sapi, tapi kalau untuk pembelian sapi dan kerbau dalam produk ini diberikan 

simpanan kolektif 7 orang untuk qurban tersebut, ya sapi satu ditanggung 7 

orang. Seperti itu kan lebih memudahkan…. (Diah Safitri, Marketing 

cabang) 
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Pada Simpanan ini tidak dijanjikan bonus juga, tapi dari anggota 

memberikan pelayanan berupa bantuan operasional,  yang memang di akad 

perjanjian tidak dicantumkan. Seperti yang diceritakan pula oleh salah satu 

karyawan di BMT MITRAMU ini, 

Nah hasilnya pun bisa dilihat, anggota-anggota tersebut bisa berqurban 

dengan lancar serta hasil dari tabungan itu untuk operasional qurban, seperti 

pembelian alat-alat qurban dan dgunakan sebagai operasional lainnya. Dari 

keberhasilan simpanan qurban ini tidak hanya mendapatkan banyak 

simpanan, tetapi kita juga bisa membentuk Majlis Keluarga Utama (MKU) 

pada anggota qurban di lingkungan masjid Al-Mujahidin Pekalongan, nah 

dari merekatkan MKU ini kita bisa terbentuk Anggota yang loyal terhadap 

BMT (Agus Riyandono, SPI) 

Simpanan Qurban dan Aqiqah di KSPPS BMT MITRAMU ini berhasil 

membentuk kelompok anggota yang loyal, hal ini dikarenakan fasilitas dari 

Simpanan Qurban dan Aqiqah yang terbukti membantu warga sekitar yang ingin 

melaksanakan ibadah qurban.  

e. Simpanan Mitra Ukhuwah (SMU) 

Produk terakhir dengan akad wadiah yad dhomanah adalah simpanan mitra 

ukhuwah merupakan model tabungan yang dikhususkan untuk lembaga seperti 

Sekolahan, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya. 

Kalau Simpanan Mitra Ukhuwah (SMU) merupakan produk yang 

dikhususkan kepada lembaga atau organisasi Masyarakat missal sekolahan 

atau organisasi masyarakat yang lain, kumpulan jamiyyah, dan lain-lain 

(Akhmad Nasikin, Manajer Cabang Welahan) 

Identik semua produk dengan akad wadiah yad dhomanah sistim kerjanya 

hampir sama dalam kepatuhan akadnya, akan tetapi hanya model dan tujuan 

produk yang dibuat berbeda supaya lebih menarik anggota. Seperti halnya 

Simpanan Mitra Ukhuwah ini, yang sifatnya juga adalah Tabungan, dan bisa 
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diambil kapan saja sesuai jam kantor, dan tidak menjanjikan hadiah dalam proses 

pengakadannya. 

Tidak sih, kita tidak menjanjikan bonus apapun dalam perjanjiannya, karena 

itu tidak dibenarkan oleh ketentuan di akad wadiah. Tapi sebagai Lembaga 

yang terbantu atas dana tabungan dari anggota, kita memberikan bonus-

bonus kecil sebagai aspirasi dari kami, dan bonus-bonus itupun tidak kami 

tuangkan dalam perjanjian (Agus Riyandono, SPI) 

Produk Simpanan Mitra Ukhuwah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang 

Tabungan, karena Simpanan ini bersifat Tabungan yang bisa diambil kapan saja 

atau sesuai kesepakatan, tak ada perjanjian bonus juga di awalnya. 

Seperti yang disampaikan KH. Kholilurrohman selaku Dewan Pengawas 

Syariah di KSPPS BMT MITRAMU bahwa produk di Mitramu sebenarnya sudah 

sesuai syariah, hanya saja dari Karyawan banyak yang belum bisa memahami 

ketentuan dari akad itu sendiri 

Sedoyo sampun menggunakan akad-akad syariah, hanya yang belum itu 

pemahaman dari temen-temen BMT, itu yang perlu pemahaman syarat-

syarat dalam akad yan ditetapkan di BMT itu sendiri, qordul hasan tidak 

dijelaskan, cenderung masih menggunakan syarat di dalam akad (KH. 

Kholilurrohman, Dewan Pengawas Syariah). 

Akad-akad di KSPPS BMT MITRAMU sudah menggunakan prinsip 

syariah hanya saja praktek dan cara pemahaman dari karyawan yang belum bisa 

sesuai dengan Syariah seutuhnya 

4.4.1.2.Simpanan dengan Prinsip Mudhorobah 

a. Simpanan Muamalah Berjangka 



67 

 

Simpanan Muamalah Berjangka adalah Simpanan yang menggunakan akad 

mudhorobah. Anggota sebagai shohibul maal atau sebagai pemilik dana dan BMT 

sebagai mudhorib atau pengelola atas uang tersebut. Dengan jangka waktu yang 

ditawarkan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Seperti yang disampaikan 

Direktur Utama KSPPS BMT MITRAMU 

Yang kedua ada akad mudhorobah, akad mudhorobah itu biasanya untuk 

simmuka atau simpanan muamalah berjangka atau disebut juga dengan 

deposito, ini akadnya akad mudhorobah sebenarnya, jadi akad dimana setiap 

anggota yang kemudian menyimpan uang, dia dalam bentuk jangka  yang 3 

bulan, 6 bulan, atau satu tahun nah itu dalam bentuk berjangka. (Drs. H. 

Asep Sutisna, Direktur BMT MITRAMU). 

Sama halnya juga disampaikan oleh Manajer Cabang Welahan Bapak 

Akhmad Nasikin tentang Akad mudhorobah. 

Ada yang lain yaitu Akad Mudhorobah, yaitu akad yang menggunakan 

prinsip bagi hasil (nisbah), anggota bertindak sebagai shohibul maal atau 

pemilik dana, dan BMT bertindak sebagai mudharib atau pengelola, yang 

mengelola dan mengembangkan uang tabungan dari anggota denga usaha 

yang tidak bertentangan dengan syariat islam (Akhmad Nasikin, Manajer 

Cabang Welahan). 

b. Investasi Pendidikan 

Investasi Pendidikan adalah Produk dengan akad mudhorobah, dengan 

setoran di awal dan dengan jangka waktu panjang, 6 tahun, 9 tahun, bahkan ada 

yang 12 tahun. 

Untuk simpanan pendidikan ini jangkanya juga panjang, ada yang 6 tahun, 

ada yang 9 tahun, dan ada juga yang 12 tahun. dan ada satu lagi Investasi 

Pendidikan, kalau simpanan pendidikan tadi bentuknya kan setoran per 

bulan, kalau Investasi Pendidikan ini setorannya hanya sekali di awal. 

Untuk yang pendidikan ini karena jangkanya panjang, akadnya memakai 

akad mudhorobah dengan memakai nisbah seperti simpanan berjangka yang 

diatas 12 bulan (Diah Safitri, Marketing cabang) 
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Produk Investasi Pendidikan menggunakan akad mudhorobah dimana BMT 

sebagai mudhorib atau pengelola, dan Anggota sebagai shohibul maal atau yang 

memiliki dana. 

c. Simpanan Pendidikan 

Seperti halnya Investasi Pendidikan, simpanan Pendidikan juga merupakan 

Produk dengan akad mudhorobah, dengan jangka waktu panjang, 6 tahun, 9 

tahun, dan 12 tahun. Tapi yang membedakan adalah bentuk setorannya tiap bulan. 

Simpanan pendidikan itu bentuknya setoran tiap bulan tapi kalao investasi 

pendidikan hanya setoran di awal saja. Tiap tahun ajaran baru dari kantor 

selalu ngasih bingkisan alat tulis kok mas, seperti buku, pulpen, krayon, tas. 

Sebenarnya itu semua juga tidak ikut dalam kesepakatan di awal. Hanya 

pemberian dari kantor secara sukarela saja, karena loyalitas simpanan 

mereka kan jangkanya panjang (Diah Safitri, Marketing cabang) 

4.4.2. Perhitungan nisbah keuntungan pada produk penghimpunan dana di 

KSPPS BMT MitraMu Jepara 

4.4.2.1.Simpanan dengan Prinsip Wadi’ah  

Wadiah pada prinsipnya adalah membantu penitip dalam menyimpan 

asetnya, serta pihak yang dititipi posisinya sebagai penolong, dan titipan ini 

sebagai amanah atau dikenal dengan wadiah yad amanah. Namun dalam lembaga 

keuangan, titipan itu dimanfaatkan dan dikelola oleh lembaga keuangan, namun 

apabila si penitip itu memintanya kembali, lembaga keuangan bisa memenuhinya. 

Simpanan dengan prinsip wadiah tidak memiliki perjanjian imbalan bagi 

hasil di depannya, namun pihak lembaga keuangan seperti KSPPS BMT 

MITRAMU ini memberikan hasil berupa hadiah kepada anggotanya supaya 

menambah keloyalan dan kesetiaan dari mereka dalam menyimpan dananya di 

KSPPS BMT MITRAMU. 
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Untuk Pembagian Hasil tentu saja beda-beda antara mudhorobah dengan 

wadiah.  Sebenarnya pada akad wadiah tidak  ada perjanjian dalam 

pembagian hasil dari BMT, namun dari BMT sendiri memberikan bonus 

secara sukarela kepada anggota, karena sudah mempercayakan uangnya 

kepada BMT (Akhmad Nasikin, Manajer cabang welahan). 

Dalam pembagian hasil dari BMT memang tidak dinyatakan dalam 

perjanjian, tapi dari kerelaan pihak KSPPS BMT MITRAMU itu sendiri sesuai 

kondisi keuangan di KSPPS BMT MITRAMU sendiri, hal ini diungkap oleh 

Kabag. Pemasaran KSPPS BMT MITRAMU. 

Kalau akad wadiah seperti di simpanan muamalah kita biasanya kan kita 

memberi bonus setiap bulan, di akhir bulan kita berikan bonus berupa 

nominal tertentu sesuai dengan kondisi di lembaga kita seperti apa (Rudi 

Joko Laksono, Ka.Bag. Pemasaran). 

Bahkan apabila keuntungan kantor hanya sedikit ataupun kantor merugi, 

anggota tidak mendapatkan hadiah ataupun bonus apa-apa, karena pada dasarnya 

akad wadiah yad dhomanah hanyalah akad penitipan saja, jadi tidak boleh 

mengharapkan apa-apa atas barang yang disimpannya. 

kalau akad wadiah itu berarti penitipan uang kepada BMT, dimana BMT 

bisa memberikan jasa sebagaimana keuntungan dari BMT, kalau 

keuntungannya banyak, ya jasanya banyak… kalau sedikit, ya sedikit. 

Bahkan mungkin kalau rugi, bisa jadi kita tidak memberikan apa namanya 

bagihasil atau ujroh, karena memang wadiah, wadiah itu sistemnya sukarela, 

kapan saja bisa diambil. (H. Asep Sutisna, Direktur Utama) 

Pemberian hadiah itu diperbolehkan oleh syariat islam dan bahkan 

dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dalam sebuah Hadits 

 تََهاُدْوا تََحابُّْوا

”Saling menghadiahilah kalian niscaya kalian akan saling mencintai” (HR. 

Bukhari). 
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Hadits di  atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan dalam 

pemberian hadiah, supaya bisa menumbuhkan cinta. Maka dari Hadits ini 

dipraktekkan oleh KSPPS BMT MITRAMU terhadap anggotanya supaya mereka 

bisa lebih mencintai dan loyal terhadap KSPPS BMT MITRAMU.  

Ada beberapa produk yang menggunakan prinsip wadiah ini, misalnya 

seperti Simpanan Muamalah atau kami singkat dengan SIMMU, Simpanan 

Mitra Ukhuwah (SMU), Simpanan Qurban dan Aqiqah (SQA), Simpanan 

Mitra Taawun (Si Mita), dan Simpanan Muamalah Berjangka Plus 

(Simmuka Plus) (Akhmad Nasikin, Manajer cabang welahan). 

Pembagian Hasil pada Simpanan Muamalah Berjangka Plus menggunakan 

akad wadiah yad dhomanah dengan pembelian barang yang di akadkan lagi 

dengan akad murobahah. 

Disamping itu juga ada simmuka plus, simmuka plus ini biasanya akad 

deposito yang plus akad murobahah, jadi misalnya ada yang menyimpan 

uang di tempat kita, dia bisa memilih mau beli apa nih bagi hasilnya, beli 

apa misalnya dapat bagihasil setiap bulan maka ada tambahan akad 

murobahah sebagai jual beli (H. Asep Sutisna, Direktur Utama). 

Penjelasan dari Bapak H. Asep Sutisna bahwa bagi hasil atau bonus dari 

akad wadiah yad dhomanah itu dijadikan sebagai angsuran untuk membayar 

barang yang dibeli anggota dengan akad murobahah, dengan bagi hasil yang tidak 

berupa nisbah, namun perhitungan dari kantor KSPPS BMT MITRAMU yang 

disesuaikan dengan jumlah angsuran murobahah tersebut. 

Simmuka plus ya, sebenarnya itu adalah barang yang di akadkan dengan 

pembiayaan murobahah mas, simmuka plus ini anggota menyetorkan 

simpanan dengan jangka waktu, meskipun menggunakan jangka waktu 

ya…. Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhomanah (Diah Safitri, 

Marketing Cabang). 

Begitupun penjelasan dari anggota Simpanan Muamalah Berjangka Plus, 

Bapak Jazuli 
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Kulo dokok 30.000.000 setahun niku langsung angsal kulkas. Tureen 

marketing ngoten. Tapi kulo mboten ngantos setahun kulo pendet, kurang 

sesasi… trus niku di potong sak angsuran kangge ngangsur kulkase. Kan iku 

wingi sanjange pak menejere bagi hasile ngger sasi niku dipotong kangge 

angsuran kulkase, lha angsurane berarti yo kurang siji iku. Lha kulo ncen 

butoh yo tak pendet, kurang sesasi niku (Pak Jazuli, Anggota Simpanan 

Muamalah Berjangka Plus). 

 

Dari wawancara mendalam dari beberapa informan di atas, memang benar 

jika dalam akad Simmuka Plus mendapatkan barang di awal, menurut Direktur 

utama dan marketing cabang, bahwa barang itu didapatkan dari hasil akad 

murobahah, tapi dari anggota sendiri barang itu adalah hadiah yang diberikan 

BMT kepada anggota. dari informasi ini bisa di analisis bahwa ada informasi yang 

berbeda, yang menunjukkan bahwa anggota masih belum memahami informasi 

yang telah disampaikan oleh pihak BMT. 

4.4.2.2.Simpanan dengan Prinsip Mudhorobah  

Mudhorobah adalah akad dengan menggunakan prinsip bagi hasil, dalam 

akad penghimpunan dana anggota berperan sebagai pemilik dana atau shohibul 

maal dan BMT sebagai mudhorib yang mengelola dana dari anggota. 

Berdasarkan Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dalam 

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudhorobah: 

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shohibul mal atau pemilik 

dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan 

mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 
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c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 

piutang. 

d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa 

persetujuan yang bersangkutan. 

Akad dengan prinsip mudhorobah di KSPPS BMT MITRAMU JEPARA 

ada tiga jenis produk, diantaranya Simpanan Muamalah Berjangka, Simpanan 

Pendidikan, dan Investasi Pendidikan.  

Kalau di akad mudhorobah disini terpakai pada produk simpanan berjangka 

yang tidak bisa diambil sewaktu, tapi sesuai waktu kesepakatan kalau 

produk disini ya… seperti Simpanan Muamalah Berjangka, Simpanan 

Pendidikan, dan Investasi Pendidikan (Agus Riyandono, SPI) 

Simpanan Muamalah Berjangka (Simmuka) adalah Simpanan berjangka 

yang dikelola dengan prinsip mudhorobah dan simpanan yang disetor dan tidak 

bisa diambil sewaktu-waktu (Brosur Simmuka, BMT MITRAMU JEPARA). 

Nisbah simpanan berjanagka di KSPPS BMT MITRAMU JEPARA ada 

beberapa macam tergantung jangka waktu yang diambilnya.  

Tabel 4.1. Nisbah Simpanan Berjangka 

Jangka Waktu 
Nisbah 

BMT Anggota 

3 Bulan 68 32 

6 Bulan 60 40 

12 Bulan 50 50 

12 Bulan Plus 47 53 

Sumber: KSPPS BMT MITRAMU JEPARA 
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Tabel di atas merupakan tabel nisbah bagi simpanan dengan akad 

mudhorobah, baik simpanan muamalah berjangka, simpanan pendidikan, maupun 

investasi pendidikan.  

Berdasarkan tabel nisbah di atas bahwa jika pengambilan Simpanan 

Muamalah Berjangka dengan Jangka waktu misalnya 6 bulan, maka pembagian 

nisbahnya 60:40, yang artinya dari 60 untuk BMT dan 40 untuk Anggota dari 

alokasi bagi hasil untuk Produk Simpanan Muamalah Berjangka 6 bulan.  

Di kami, di BMT MitraMu menggunakan Nisbah dalam perhitungannya. 

Misalnya pada produk simpanan berjangka yang 6 bulan, nisbahnya kan 

60:40, dengan rincian 60 untuk BMT, dan 40 untuk anggota (Akhmad 

Nasikin, Manajer Cabang) 

Penjelasan tentang hasil yang didapatkan di KSPPS BMT MITRAMU juga 

diterangkan langsung SPI dari KSPPS BMT MITRAMU. 

Kita membagikan keuntungan atas hasil yang telah dicapai oleh BMT 

sendiri, nisbah itu kan bagi hasil, yang namanya hasil bisa positif, bisa juga 

negative. Tapi selama ini hasil negatif itu sepertinya belum pernah tampak, 

karena mungkin perkembangan kantor ini juga sudah lumayan besar untuk 

menutupi beban-beban kantor. Ya… semoga saja selalu positif hasilnya, 

Walau hasilnya positif pun tidak selalu banyak, ya kadang banyak… kadang 

sedikit, karena bagihasil itu bisa naik turun. Factor-faktor yang 

mempengaruhi bagi hasil itu adalah Produktivitas Kantor, banyaknya yang 

menggunakan produk simpanan mudhorobah, nominal simpanan tersebut, 

dan porsi nisbah. (Agus Riyandono, SPI) 

Perhitungan bagi hasil pada simpanan muamalah berjangka di KSPPS BMT 

MITRAMU dihitung berdasarkan pendapatan dari Kantor BMT MITRAMU 

sendiri, apabila pendapatan tinggi maka bagi hasilnya tinggi, apabila pendapatan 

rendah, maka bagi hasilnya akan rendah juga. 

Transaksi di Produk Simpanan Muamalah Berjangka ini, anggota bertindak 

sebagai shohibul maal atau pemilik dana, dan KSPPS BMT MITRAMU bertindak 
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sebagai mudhorib atau pengelola dana.  Dan disalurkan melalui pembiayaan yang 

sesuai dengan syariat islam, sesuai yang disampaikan oleh Bapak Agus 

Riyandono. 

Kita mengelola dana dengan usaha yang sesuai denga prinsip syariah, bukan 

usaha-usaha yang diharamkan agama. Usaha dari BMT sendiri di antaranya 

Pembiayaan, sewa-menyewa, jual beli, dan lainya sesuai dengan usaha yang 

diperbolehkan oleh syariat islam. (Agus Riyandono, SPI) 

KSPPS BMT MITRAMU dalam kapasitasnya sebagai mudhorib 

memberikan bagi hasil kepada anggota sesuai dengan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya, dan tidak berkenan mengurangi nisbah keuntungan tanpa 

persetujuan dari anggota. 

Tabel 4.2. Kesesuaian Produk akad mudhorobah di KSPPS BMT Mitramu 

dengan Fatwa DSN MUI 

No Ketentuan Umum mudhorobah 

Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 
Penerapan di KSPPS 

BMT MITRAMU 

Sesuai 

atau 

tidak 

1 Dalam transaksi ini nasabah 

bertindak sebagai shohibul mal 

atau pemilik dana, dan bank 

bertindak sebagai mudharib atau 

pengelola dana. 

KSPPS BMT 

MITRAMU bertindak 

sebagai shohibul maal 

dan Anggota bertindak 

sebagai mudhorib. 

Sesuai 

2 Dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip 

syari’ah dan mengembangkannya, 

termasuk di dalamnya mudharabah 

dengan pihak lain. 

Usaha dari BMT sudah 

sesuai prinsip syariah. 

Pembiayaan, sewa-

menyewa, jual beli, dan 

lainya sesuai dengan 

usaha yang 

diperbolehkan oleh 

syariat islam. 

Sesuai  

3 Modal harus dinyatakan dengan 

jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang. 

Anggota menyetor 

simpanan berjangka 

secara langsung dan 

tunai. 

Sesuai 

4 Pembagian keuntungan harus 

dinyatakan dalam bentuk nisbah 

dan dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening. 

Pembagian bagi hasil 

keuntungan di KSPPS 

BMT MITRAMU berupa 

Nisbah. 

Sesuai 
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5 Bank sebagai mudharib menutup 

biaya operasional tabungan dengan 

menggunakan nisbah keuntungan 

yang menjadi haknya. 

Anggota tidak membayar 

biaya operasional dalam 

bentuk apapun. 

Sesuai 

6 Bank tidak diperkenankan 

mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan. 

KSPPS BMT 

MITRAMU tidak pernah 

merubah nisbah anggota 

tanpa persetujuan. 

Sesuai 

 

Produk Simpanan Pendidikan dan Investasi Pendidikan termasuk juga ke 

dalam Simpanan Berjangka yang menggunakan Akad mudhorobah, tetapi fungsi 

pada masing-masing produk yang berbeda, jika simpanan muamalah berjangka 

hanya merupakan bentuk simpanan dengan jangka waktu saja dengan nisbah 

tersebut.  Simpanan pendidikan dilakukan dengan setoran per bulan dan investasi 

pendidikan merupakan bentuk investasi dengan setoran di awal, menggunakan 

nisbah dengan jangka waktu yang lebih dari 12 tahun yaitu nisbah 47:53. Sesuai 

yang disampaikan oleh marketing funding cabang welahan. 

Untuk yang produk pendidikan, baik simpanan pendidikan maupun investasi 

pendidikan itu nisbahnya sama-sama seperti simpanan berjangka. Karena 

kedua produk pendidikan ini jangkanya lebih dari setahun jadi ya pakai 

nisbah yang 12 tahun plus yang nisbah antara BMT dan Anggota itu 

yang…. Eh… 47:53. Nisbahnya sesuai yang itu. Simpanan pendidikan itu 

bentuknya setoran tiap bulan tapi kalau investasi pendidikan hanya setoran 

di awal saja. Tiap tahun ajaran baru dari kantor selalu ngasih bingkisan alat 

tulis kok mas, seperti buku, pulpen, krayon, tas. Sebenarnya itu semua juga 

tidak ikut dalam kesepakatan di awal. Hanya pemberian dari kantor secara 

sukarela saja, karena loyalitas simpanan mereka kan jangkanya panjang. 

(Diah Safitri, marketing cabang). 

Berdasarkan penjelasan oleh mbak Diah Safitri, marketing funding cabang 

welahan, Produk Simpanan Pendidikan dan Investasi Pendidikan menggunakan 

nisbah 47:53, 47 untuk BMT dan 53 untuk anggota, meskipun sudah mendapatkan 
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bagi hasil, tapi BMT masih memberikan bingkisan berupa alat-alat sekolah yang 

tidak ada dalam perjanjian di depan. Pemberian bingkisan itu diperbolehkan 

karena termasuk hadiah dengan tujuan supaya menambah keloyalan dari anggota. 

4.4.3. Kendala yang dihadapi dari akad Simpanan Muamalah Berjangka 

Plus (Simmuka Plus). 

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas di atas, bahwa semua akad sudah 

sesuai dengan aturan dan prinsip syariah dalam penerapannya, kecuali pada akad 

Simpanan Muamalah Berjangka Plus (Simmuka Plus) dengan menggunakan akad 

wadiah yad dhomanah yang masih belum sesuai terhadap penerapan prinsip 

syariah dalam penggunaannya. 

Kendala yang terjadi pada penerapan prinsip syariah berasal dari berbagai 

sisi dan sudut pandang. 

1. Dari lembaga 

KSPPS BMT MITRAMU selaku lembaga pengelola yang lebih memilih 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah daripada menggunakan akad 

mudhorobah memiliki sebuah alasan, karena jika menggunakan akad mudhorobah 

pada produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus, lembaga akan memiliki 

masalah dalam pemberian bagihasil atau nisbahnya, karena bagi hasil tersebut 

digunakan untuk membayar angsuran murobahah yang menjadi pelengkap pada 

produk tersebut. 

Penggunaan akad mudhorobah yang bagi hasilnya fluktuatif menimbulkan 

kesulitan dalam penerapannya pada produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus, 



77 

 

akan terjadi sebuah masalah apabila bagi hasil akad mudhorobah tersebut lebih 

kecil daripada angsuran murobahah tiap bulannya, karena tidak bisa memenuhi 

kewajiban atas akad murobahah itu, sehingga lembaga lebih memilih 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah karena akad ini tidak memiliki 

peraturan dan perjanjian dalam pemberian bagihasilnya, serta akad wadiah yad 

dhomanah yang pembagian hasilnya bisa diatur sendiri oleh lembaga dapat 

disesuaikan dengan kewajiban pembayaran angsuran murobahah per bulan 

tersebut. 

2. Dari sisi calon anggota 

Produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus memberikan pandangan yang 

berbeda antara pihak lembaga dengan pihak calon anggota tentang barang yang 

dihasilkan dari produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus tersebut. Pihak 

lembaga menjelaskan bahwa barang yang diberikan kepada anggota atas produk 

Simpanan Muamalah Berjangka adalah barang yang dihasilkan dari akad jual beli 

murobahah yang diakadkan pada saat anggota bertransaksi menggunakan produk 

Simpanan Muamalah Berjangka ini.  

Anggota yang selalu memahami bahwa apa yang telah diberikan oleh 

KSPPS BMT MITRAMU itu adalah sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-

Cuma, sehingga menimbulkan dampak jika ada pengambilan simpanan sebelum 

jatuh tempo waktunya, karena ada angsuran murobahah yang harus dipenuhi. 

3. Dari sisi akad 

Penggunaan akad wadiah yad dhomanah dalam produk Simpanan 

Muamalah Berjangka Plus, menyebabkan ketidaksesuaian produk terhadap 
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ketentuan akad, karena dalam penggunaan akad wadiah yad dhomanah tidak 

diperbolehkan menjanjikan hadiah, tapi boleh memberikan hadiah dengan cara 

sukarela. 

Produk Simpanan Muamalah Berjangka Plus dalam prakteknya memberikan 

sebuah barang tapi dengan menggunakan akad jual beli murobahah yang 

pembayaran angsurannya diambilkan dari bagi hasil atas simpanan yang telah 

disetorkan, namun karena menggunakan akad wadiah yad dhomanah maka yang 

ada bukanlah bagi hasil berupa nisbah yang fluktuatif, melainkan berupa bonus 

yang ukurannya ditentukan oleh lembaga, dan disesuaikan dengan jumlah 

angsuran murobahah tersebut. Perhitungan bonus tersebut dilakukan dengan  

4.4.4. Solusi yang disarankan 

1. Pada Lembaga 

KSPPS BMT MITRAMU seharusnya menggunakan akad mudhorobah 

dalam penerapannya pada akad Simpanan Muamalah Berjangka Plus, meskipun 

akad mudhorobah bagi hasilnya naik turun, sehingga tidak bisa diprediksi apakah 

bagi hasil itu bisa menjangkau angsuran murobahah nya atau tidak, tetapi dalam 

konten ini akad mudhorobah lebih tepat dalam penggunaannya, karena dalam 

akad mudhorobah dalam pembagian hasilnya akan lebih sesuai dengan prinsip 

syariah yaitu sesuai dengan pendapatan yang dimiliki BMT, tetapi jika 

menggunakan akad wadiah yad dhomanah meskipun bagi hasil nya berupa bonus 

yang di sesuaikan dengan angsuran dan dapat di atur oleh BMT sendiri, 

pemberian bonus ini mengandung unsur spekulasi, karena sudah ditentukan di 

awal.  
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Pemberian bagi hasil dengan akad mudhorobah yang memiliki tren 

fluktuatif bisa disiasati dengan memberikan plafon piutan murobahah diambilkan 

dari perkiraan bagi hasil paling rendah tiap bulannya, sehingga tiap bulan tidak 

akan mengalami kekurangan dalam pembayaran angsurannya, tetapi jika bagi 

hasil itu justru lebih besar daripada angsurannya, maka sisa bagi hasil tersebut 

diberikan secara akumulasi pada akhir peiode simpanan berjangkanya. 

2. Pada sisi calon anggota 

Penjelasan kepada calon anggota juga harus diberikan secara jelas, sehingga 

calon anggota mengerti dan memahami bahwa yang diberikan bukanlah bonus 

secara Cuma-Cuma, namun pembelian  barang yang dibeli dengan cara angsuran 

menggunakan akad murobahah yang pembayarannya diambilkan dari bagi hasil 

simpanan yang ia berikan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atas barang 

yang diberikan tersebut.  

3. Dari sisi akad 

Penggunaan akad wadiah yad dhomanah yang dapat mengandung unsur 

spekulatif harus bisa segera diganti dengan akad mudhorobah yang bagi hasilnya 

jelas sesuai porsi nisbah, dan sesuai dengan pendapatan KSPPS BMT MITRAMU 

sendiri, sehingga tidak ada kerugian pada sebelah pihak.  
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