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ABSTRAK 

Nandy Hamzah : Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Deskriptif Baitul Maal Wat Tamwil Nur 

di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar) 

 Peranan BMT dalam pemberdayaan UMKM sudah selayaknya menjadi 

kewajiban bagi koperasi syariah khususnya BMT Nur Desa Balokang Kecamatan 

Banjar yang tujuannya agar masyarakat khususnya UMKM dapat meningkatkan 

perekonomiannya. Fokus pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Nur Desa 

Balokang Kecamatan Banjar yaitu lebih menekankan kepada pengusaha mikro 

kecil dan menengah melalui usaha dan program yang ada di BMT Nur. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui usaha, program BMT Nur 

dalam dalam pemberdayaan UMKM terutama peningkatan ekonomi masyarakat 

dan mengetahui perkembangan dan pertumbuhan yang dicapai BMT Nur dalam 

pemberdayaan UMKM tersebut. 

Teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti ialah teori 

Pembangunan Rostow, karena pada dasarnya teori ini membicarakan tentang 

tahap pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari proses pemberdayaan 

sebagaimana peran BMT Nur yang memberdayakan UMKM di Desa Balokang 

Kecamatan Banjar Kota Banjar. 

 Dari hasil tinjauan peranan BMT Nur Desa Balokang Kecamatan Banjar 

dalam pemberdayaan UMKM memang baik karena dalam usahanya terbukti dari 

sekian produk yang banyak diminati yaitu tabungan masyarakat, simpanan anak 

sekolah, dan tabungan lebaran. Sedangkan produk pembiayaannya murabahah, 

dan mudharabah. Juga dalam programnya adanya pembiayaan murabahah dan 

pemberian berupa mesin cetak kepada pengusaha batu bata dan pembinaan 

pedagang kaki lima. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis 

data kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi, analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua 

informasi, mereduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan BMT Nur Desa 

Balokang dalam pemberdayaan UMKM dianggap baik. Peranan BMT Nur dalam 

upaya pemberdayaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

UMKM. Terlihat dari peningkatan ekonomi bagi pengusaha UMKM dalam 

pendapatannya selalu meningkat dan dari partisipasi nasabah yang andil dalam 

memberikan kontribusi ke pihak BMT Nur untuk selalu menabung, meminjam 

kembali, dan melakukan kerjasama bagi keberlangsungan hidup masyarakat 

dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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