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Hasil Wawancara Pihak BMT

A. Manajer Pemasaran BMT Mitra Usaha Mulia

Nama: Ibu Suki Rahayu

Jabatan: Manajer Pemasaran

1. Kapan BMT MUM berdiri dan diresmikan?

Jawab:

BMT MUM berdiri pada 15 Desember 1995,tapi mulai beroperasi 

pada 1 Maret 1996

2. Berapa modal dasar atau awal?

Jawab:

Modal awal BMT MUM sebesar Rp600.000 yang merupakan 

hibah dari UII, yang kemudian dikelola dengan cara dipinjamkan ke 

masyarakat lalu keuntungan dari bagi hasil dari peminjaman dana ini yang 

menjadi keuntungan dari BMT itu sendiri dan diputarkan lagi bagi 

masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

3. Bagaimana perkembangan aset BMT MUM?

Jawab:

Asset yang ada di BMT MUM terus berkembang dan meningkat 

yang mana sampai sekarang telah tercatat asset dari BMT MUM sebesar 

Rp 21.850.043.169 per 25 Februari 2017.

4. Berapa jumlah kantor cabang BMT MUM?

Jawab:

BMT MUM mempunyai 3 kantor, yaitu:

 1 kantor pusat yang ada di Lumbungrejo, Tempel

 1 kantor cabang pembantu di Cebongan

 1 kantor kas di Seyegan

5. Berapa jumlah nasabah BMT MUM hingga saat ini?

Jawab:

Secara keseluruhan BMT MUM sampai saat ini per 25 Februari 

2017 mempunyai 440 anggota dan 8.187 calon anggota.

6. Apa saja produk-produk BMT MUM?
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Jawab:

 Simpanan : simpanan umum, SIDAMAI (Simpanan Masa Depan 

Islami), dan SIMKA (Simpanan Berjangka)

 Pembiayaan : Pembiayaan dengan akad murabahah dan akad 

mudharabah, tetapi yang paling sering di gunakan adalah 

pembiayaan murabahah.

7. Bagaimana sistem pengelolaan BMT Mitra Usaha Mulia?

Jawab:

BMT Mitra Usaha Mulia dikelola dengn sistem penghimpunan 

dana dan penyaluran dana, penghimpunan dana sendiri memakai akad 

wadi’ah dan mudharabah sedangkan penyaluran dana memaki akad 

murabahah dan mudharabah, tetapi paling banyak digunakan adalah 

murabahah. Pengelolaan dana ini pun memakai prinsip dari masyarakat 

untuk masyarakat lagi, jadi kami menjadi perantara antara masyarakat 

yang kelebihan dana atau dihimpun dananya untuk masyarakat yang 

membutuhkan modal dalam bentuk pembiayaan.

8. Akad apa yang sering digunakan pada produk pembiayaan BMT MUM?

Jawab:

Murabahah (modal dagang,atau untuk membei peralatan 

dagang),multi jasa(yang dimasukkan dalam multi jasa biasanya 

pembiayaan untuk kepentingan biaya-biaya sekolah, rumah sakit,dll)

9. Apa produk unggulan BMT MUM?

Jawab:

 Simpanan: Simpanan Umum

 Pembiayaan: 

1. Tanggung Renteng: terdiri dari beberapa orang yang dijadikan 

satu kelompok,dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 10 

orang yang diberi pembiayaan Rp1.000.000 pada tiap orang. 

Dalam tiap kelompok terdapat perwakilan dari BMT yang 

menjadi penanggungjawab tiap kelompok sekaligus sebagai 

Pembina terhadap kelompok-kelompok tersebut.



92

2. Pasar Binaan: pembiayaan individu, yang fokus terhadap para 

pedagang pada umumnya dan pedagang pasar pada khususnya. 

Setiap harinya mereka menabung dari menyisihkan keuntungan 

dari penjualan mereka yang nantinya akan diambil oleh pihak 

BMT sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diambil. Pasar 

binaan ini benar-benar dibina setiap harinya dan dilihat prospek 

usahanya, jika memang berkembang dan lancar setelah binaan, 

maka akan mudah pencairan dalam pinjaman selanjutnya, jika 

memang tidak lancar maka pihak BMT akan menghentikan 

pemberian pinjaman terhadap pedagang tersebut.

10. Bagaimana prosedur pengajuan serta persyaratan sampai tahap realisasi 

pembiayaan BMT MUM?

Jawab:

Prosedur pengajuan:

 Mengisi formulir pengajuan pembiayaan

 Foto copy KTP suami/istri

 Foto copy kartu keluarga

 Jaminan (foto copy STNK untuk kendaraan dan foto copy sertifikat 

tanah dan NPWP untuk tanah)

Setelah data dan persyaratan lengkap akan dianalisa dari segi 

karakter nasabah dengan mencari info dari masyarakat sekitar 

dan keuangan yang nantinya berpengaruh terhadap jumlah 

pencairan yang akan diberikan.

11. Apa saja sektor/segmen usaha yang menjadi fokus pembiayaan BMT MUM?

Jawab:

Fokus pembiayaan mengikuti mayoritas masyarakat yaitu pertanian 

dan perdagangan, tetapi masyarakat Lumbungrejo mayoritas adalah 

pedagang.

12. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan BMT MUM dari awal 

kemunculan hingga saat ini?

Jawab:
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Produk di BMT berubah-ubah sesuai kebutuhan 

masyarakat.Diadakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, 

diantaranya SIDIA yaitu Simpanan Berhadiah, tetapi karena kurangnya 

minat masyarakat maka diganti dengan simpanan yang ada jaminan 

kesehatannya, tetapi program ini berlaku hanya 1 tahun, untuk sekarang 

pemberian bingkisan gelas. Simpanan ada bingkisan tiap tahunnya yang 

rata-rata tiap tahun menabung 5jt.

13. Apakah penyaluran pembiayaan BMT MUM meningkat setiap tahunnya?

Jawab:

Setiap tahunnya bagian pemasaran mempunyai target lebih besar 

dari tahun sebelumnya, sehingga pendapatan tiap tahunnya juga 

meningkat. Dari peningkatan pendapatan ini maka penyaluran pembiayaan 

pun ikut meningkat tiap tahunnya.

14. Bagaimana kontribusi BMT MUM dalam meningkatkan produktivitas usaha 

kecil di Lumbungrejo?

Jawab:

Pertama adanya pembiayaan pasar binaan dan tanggung renteng, 

yang mana ini benar-benar dibina dan diajarkan untuk menabung.

15. Apa strategi yang dilakukan BMT MUM dalam membantu meningkatkan 

produktivitas usaha kecil?

Jawab:

Meningkatkan pemasaran dengan cara jemput bola, melakukan 

pembinaan terhadap nasabah, mengadakan diklat-diklat dan pengajian 

untuk memahamkan masyarakat tentang fungsi BMT.

16. Apakah ada pendampingan khusus dari pihak untuk nasabah pembiayaan 

BMT MUM dalam menjalankan usahanya?

Jawab:

Pasar binaan termasuk pendampingan khusus yang dilakukan BMT 

untuk pedagang kecil  agar bisa berkembang.

Selain itu pihak BMT setiap harinya ada yang bertugas untuk berkeliling 

menemui nasabah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi untuk 

mengetahui keadaan nasabahnya.
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17. Bagaimana kondisi perekonomian nasabah pembiayaan usaha kecil BMT 

MUM sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BMT MUM?

Jawab:

Perekonomian para nasabah setelah mendapatkan pembiayaan 

minimal dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya, bahkan sebagian ada 

yang berubah drastis sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan.

Contohnya ibu X yang mempunyai kios di pasar Pakem,mempunyai 

hutang kepada rentenir untuk menyambung hidupnya. Karena bunga yang 

tinggi dan ketidaksanggupan untuk membayar Ibu X sampai harus 

menutup kiosnya, dari info ini pihak BMT mencoba membantu dengan 

memberi pembiayaan dan pembinaan terhadap Ibu X, hingga akhirnya bisa 

melunasi hutang dan membuka kembali kiosnya, bahkan sudah bisa untuk 

menabung tiap harinya.

18. Apakah ada program-program dari BMT MUM dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat agar lebih sejahtera?

Pengadaan diklat tentang wirausaha dan pengenalan masyarakat 

terhadap produk-produk BMT Mitra Usaha Mulia, dan diadakan 

pendekatan kepada para nasabah dengan adanya pengajian tiap bulannya.

19. Apa saja tantangan BMT MUM dalam merealisasikan pembiayaan?

Jawab:

Banyaknya kompetator, adanya BMT-BMT lain yang tersebar di 

Lumbungrejo, tidak hanya BMT banyak juga tersebar BPRS-BPRS dan 

teras BRI yang menjadi pilihan bagi masyarakat selain BMT Mitra Usaha 

Mulia.

B. Hasil Wawancara Nasabah
1. Identitas Pribadi dan Jenis Usaha

1. Nama :

2. Umur :

3. Status Perkawinan :

4. Alamat :

5. Agama :
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6. Jenis Usaha :

2. Daftar Pertanyaan

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di BMT MUM?

2. Apa jenis produk pembiayaan BMT MUM yang digunakan?

3. Berapa modal awal pembiayaan yang bapak/ibu ajukan di BMT MUM?

4. Bagaimana perkembangan usaha bapak/ibu sesudah mendapatkan 

pembiayaan dari BMT MUM? Ditinjau dari :

a) Tingkat pemasaran

b) Kepemilikan aset usaha berupa barang dan modal

c) Manajemen usaha

d) Jumlah SDM

e) Tingkat pendapatan
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No Nama
Umur 

(Tahun)
Status 

Perkawinan

Nama 
Usaha 
Kecil

Lama 
Menjadi 
Nasabah 
(Tahun)

Modal Awal 
Pembiayaan 

(Rp)

Produk 
Pembiayaan 

yang 
Dipakai

Peningkatan dan 
Perkembangan

Sebelum 
Pembiayaan

Sesudah 
Pembiayaan

1 Bapak Sis 60 Menikah Pembuat 
Tempe 

Rumahan

34 500,000.00 Murabahah Tidak punya 
modal untuk 
memulai 
usaha

Pendapatan setiap 
bulannya bisa 
mencukupi 
kebutuhan, bisa 
membeli alat 
penggiling 
kedelai, 
pelanggan tetap 
tiap harinya 10 
orang yang mana 
dikelola oleh 
keluarga dengan 
pendapatan Rp 
10.000; per hari.
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2 Bapak 
Mugo

24 Belum 
Menikah

Sablon 
Kaos

2 2,000,000.00 Murabahah Belum punya 
tempat untuk 
menyablon

Bisa membuat 
bagunan kecil-
kecilan untuk 
tempat khusus 
menyablon, 
dengan pesanan 
sablon 10 kaos 
tiap minggunya. 
Dikelola sendiri 
dan omset tiap 
bulannya 
mencapai 1,5-2 
juta rupiah.

3 Bapak 
Salim

59 Menikah Penjual 
Ayam

3 5,000,000.00 Murabahah Tidak punya 
modal untuk 
memulai 
usaha

Pendapatan dari 
usaha bisa 
mencukupi 
kebutuhan sehari-
hari, mempunyai 
pelanggan tetap 
setiap harinya. 
Dikelola sendiri 
dengan 
pendapatan 50-70 
ribu setiap 
harinya.
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4 Bapak 
Tasripin

60 Menikah Penjual 
Bakso 
Tusuk

3 1,000,000.00 Murabahah Kurangnya 
modal untuk 
usaha 

Peningkatan 
dalam penjualan, 
pendapatan 80-90 
ribu setiap 
harinya, dengan 
pelanggan 50 
orang setiap hari 
yang mana 
dikelola sendiri 
oleh Bapak 
Tasripin.

5 Bapak 
Indarmanto

56 Menikah Pedagang 
Bakso

6 700,000.00 Murabahah Kurangnya 
modal untuk 
usaha

Bisa melanjutkan 
usahanya setelah 
mendapatkkan 
pembiayaan,usaha 
dikelola sendiri 
dengan 
pendapatan 150 
ribu tiap 
bulannya.



99

6 Bapak 
Koderi

53 Menikah Pemilik 
Tempat 

Pemotongan 
Ayam

19 5,000,000.00 Murabahah Penambahan 
modal usaha

Pendapatan 
meningkat, 
mempunyai 10 
orang pelanggan 
tetap tiap harinya, 
mempunyai 4 
karyawan dengan 
pendapatan Rp 
500.000; per hari 
yang dikelola 
sendiri.

7 Bapak 
Sudiatmanto

63 Menikah Pengusaha 
Mebel Kayu

10 3,000,000.00 Murabahah Penambahan 
modal usaha 
sebelumnya

Bisa membeli 
lebih banyak kayu 
sebagai bahan 
dasar mebel, 
dengan 2 
karyawan dan 
manajemen 
dikelola sendiri.
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8 Bapak 
Sutanto

57 Menikah Pemilik 
Bengkel

3 800,000.00 Murabahah Kurangnya 
modal usaha 
dan alat 
perbengkelan

Alat perbengkelan 
bertambah dan 
bisa membeli alat 
pompa air sebagai 
usaha tambahan, 
pelanggan 2-3 
orang tiap 
harinya, usaha 
dikelola sendiri 
dengan 
pendapatan Rp 
1.500.000; per 
bulannya.

9 Ibu Nur 31 Menikah Pemilik 
Toko Mebel

6 500,000.00 Murabahah Sebagai 
tambahan 
modal 
sebelumnya

Omset meningkat, 
jenis barang 
mebel yang lebih 
bervariasi, sudah 
bisa menjadi 
supplier ke toko-
toko kecil, usaha 
dikelola bersama 
suami dengan 5 
karyawan dan 
omset minimal 90 
juta rupiah tiap 
bulannya.



101

10 Ibu Nuraini 52 Menikah Penjual 
Nasi 

Brongkos

10 Murabahah Belum punya 
modal untuk 
memulai 
usaha

Penghsilan 
meningkat bisa 
Rp 500.000; per 
bulannya, sudah 
punya 6 karyawan 
dan dikelola 
bersama ibu 
sendiri.

11 Pak Asroni 57 Menikah Penjual 
Makanan

21 5,000,000.00 Murabahah Belum punya 
modal usaha

Penghasilan 
meningkat Rp 
900.000; tiap 
bulannya, yang 
mana usaha 
dikelola bersama 
keluarga.

12 Ibu Nur 
Hidayah

37 Menikah Penjual 
Material 

Bangunan

14 1,000,000.00 Murabahah Belum punya 
modal usaha

Hasil dari 
penjualan 
meningkat 
dengan 
pemesanan 
material 3 
pesanan tiap 
minggunya dan 
bisa untuk biaya 
sekolah anak-
anak.
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13 Bapak Eko 48 Menikah Pengayak 
Pasir Untuk 
Pupuk Dan 

Bahan 
Genteng

14 10,000,000.00 Murabahah Menambah 
modal yang 
sebelumnya

Peningkatan 
dalam penjualan 
bisa menyetor 2 
truk pasir tiap 
bulannya, 1 truk 
pasir untuk bahan 
bangunan 1 juta 
rupiah sedangkan 
untuk kebutuhan 
pabrik/pupuk 1 
truk 5 juta rupiah, 
usahanya dikelola 
sendiri dengan 
jumlah karyawan 
20 orang.

14 Ibu Cipto 
riyono

67 Menikah Warung 
Bakmi

10 5,000,000.00 Murabahah Belum punya 
modal untuk 
buka usaha

Sudah bisa 
membuka warung 
bakmi, bisa 
membeli sepeda 
motor, dengan 
pelanggan 10 
orang tiap 
harinya.
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15 Ibu Umi 
Kulsum

35 Menikah Pedagang 
Bakso

10 3,000,000.00 Murabahah Tambahan 
modal 
sebelumnya

Peningkatan 
dalam produksi 
bakso, bisa 
membuat dan 
menjual lebih 
banyak porsi 
bakso, dikelola 
bersama suami 
dengan omset Rp 
100.000; setiap 
harinya.

16 Ibu Yanti 36 Menikah Pedagang 
Soto

2 9,000,000.00 Murabahah Tambahan 
modal 
sebelumnya

Omset penjualan 
stabil dan bisa 
meningkat, sudah 
mempunyai 2 
karyawan, dan 
bisa membeli 
sepeda motor, 
usaha dikelola 
bersama suami 
dengan omset 
penjualan Rp 
800.000; setiap 
harinya.
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17 Ibu Prini 68 Menikah Pemelik 
Mebel

2 4,000,000.00 Murabahah Belum punya 
modal usaha

Bisa membuka 
toko mebel dan 
mempunyai 1 
karyawan dengan 
omset tiap 
bulannya 1-5 juta 
rupiah.

18 Ibu Imam 67 Menikah Warung 
Sembako

8 1,500,000.00 Murabahah Tambahan 
modal 
sebelumnya

Dai penghasilan 
warung bisa 
mencukupi 
kebutuhan sehari-
hari, usaha 
dikelola sendiri 
dengan omset 40-
50 ribu rupiah 
setiap harinya.
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19 Pak Narto 65 Menikah Warung 
Sembako

2 2,000,000.00 Murabahah Sebagai 
tambahan 
modal 
sebelumnya

Pendapatan Rp 
1.500.000; per 
bulan, 
penghasilan bisa 
buat bayar hutang 
di bank, bisa 
menambah 
persedian barang 
dagangan, karena 
terletak di tempat 
yang strategis, 
biasanya ada 
sekitar 50 orang 
pembeli setiap 
harinya, dan 
usaha ini dikelola 
bersama istri.
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20 Pak Gatot 49 Menikah Pengusaha 
Kelapa Dan 

Parut 
Kelapa

2 5,000,000.00 Murabahah Belum punya 
modal usaha

Pendapatan 
sangat meningkat, 
mempunyai 4 
armada mobil 
yang mengangkut  
tiap harinya  600-
700 buah kelapa, 
bisa membeli alat 
parut kelapa, 
pendapatan 200-
300 ribu per hari, 
usaha ini dikelola 
bersama istri.
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5. Apakah ada peningkatan usaha setelah menggunakan pembiayaan dari 

BMT MUM?

Jawab: 

Karena pembiayaan yang di dapatkan dari BMT Mitra Usaha 

Mulia merupakan modal awal atau penambahan modal sudah tentu ada 

peningkatan terhadap usaha yang di jalankan. 

6. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak/Ibu sebelum dan sesudah 

menggunakan produk pembiayaandi BMT MUM?

Jawab:  

Karena adanya peningkatan dalam usaha berupa penambahan 

pendapatan, sehingga perekonomian yang dirasakan juga meningkat, 

setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

7. Apakah pihak BMT MUM berperan dalam pengembangan usaha 

bapak/ibu?

Jawab:

Pihak BMT Mitra Usaha Mulia sangat berperan dalam 

pengembangan usaha, karena dari BMT mendapat suntikan modal yang 

dapat memenuhi kebutuhan usaha, yang tadinya belum punya modal sama 

sekali bisa mendapatkan modal secara mudah dari BMT, dan bagi yang 

kekurangan modal, pihak BMT bisa menjadi penambah modal nasabah.

8. Menurut bapak/ibu apa keunggulan dan kelemahan dari produk 

pembiayaan BMT MUM?

Jawab:

 Keunggulan: produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, untuk pelayanan sangat bagus karena 

sistem BMT Mitra Usaha Mulia adalah jemput bola, sehingga 

untuk setoran atau untuk mengambil pembiayaan lagi tidak harus 

ke kantor BMT tetapi bisa bertransaksi dari rumah ke rumah 

warga. Pencairan dana juga mudah, tidak ribet.
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DOKUMENTASI

Brosur Pembiayaan Sepeda Motor
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Brosur Ilustrasi Angsuran Pembiayaan
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Brosur Ilustrasi SIDAMAI
(Simpanan Masa Depan Islami)
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Brosur Ilustrasi SIDAMAI
(Simpanan Masa Depan Islami)
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HASIL OBSERVASI

Kantor Pusat BMT Mitra Usaha Mulia

Usaha Mebel Kayu Bapak Sudiatmanto
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Usaha Pemotongan Ayam Bapak Koderi

Warung Soto Ibu Yanti
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Warung Nasi Brongkos Ibu Nuraini

Usaha Mebel Ibu Nur


