
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Baitul Maal Watamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang 

dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha 

mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela 

kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini adalah salah satu lembaga yang  

menggunakan pola syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi finansial. Salah satu 

lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang 

Simpang Agung  yang berdiri pada bulan februari 2018. BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia menyediakan berbagai produk salah satu bentuk produk yang ditawarkan 

adalah pembiayaan mudharabah (kerjasama). 

 

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak pertama menyediakan 

seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Antonio, 2001). 

Perjanjian mudharabah dilakukan antara beberapa penyedia dan dan pelaku usaha. 

Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik 

dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, 

seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalah gunaan dana.  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ada beberapa kendala, yaitu 

calon anggota kesulitan mendapatkan informasi dikarenakan tempat yang jauh dan 
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waktu yang terbatas dan tidak adanya media tentang pembiayaan mudharabah seperti 

brosur. Dalam melakukan permohonan pembiayaan mudharabah masih bersifat 

manual. Dengan jumlah karyawan yang sedikit dan anggota yang semakin banyak 

membuat kecepatan melayani mitra kurang makimal. Untuk mengatasi kendala 

tersebut akan dibuat aplikasi pembiayaan mudharabah secara online untuk 

memudahkan baik anggota dan untuk BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, sistem yang 

dibangun akan menyampaikan tentang informasi mengenai pengelolaan data anggota 

seperti pengajuan pendaftaran calon anggota, pengajuan pembiayaan, verifikasi 

pengajuan, cicilan/angsuran pembiayaan anggota, dan laporan. Penyampaian 

informasi seperti informasi yang terkait tentang pembiayaan mudharabah di BMT 

Ar-Rahmah Jaya Mulia.  

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana mengelola data anggota yang akan melakukan pembiayaan 

mudharabah pada BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia ? 

2. Bagaimana merancang system informasi pembiayaan mudharabah pada BMT 

Ar-Rahmah Jaya Mulia ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 
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1. Untuk mengelola data anggota yang akan melakukan pembiayaan mudharabah 

agar memudahkan karyawan dan anggota jika dalam pemeriksaan data terjadinya 

kekurangan pada data anggota itusendiri dan dapat membantu anggota untuk 

melakukan pengajuan permohonan pembiayaan. 

2. Untuk merancang system informasi pembiayaan mudharabah pada BMT Ar-

Rahmah Jaya Mulia agar memudahkan dalam setiap melakukan pembiayaan 

mudharabah dan memudahkan anggota mendapatkan informasi mengenai 

pembiayaan mudharabah. 

1.4  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini lebih terfokus, maka peneliti membatasi masalah 

hanya pada: 

1. Perancangan Sistem Informasi ini hanya dilakukan di BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia cabang Simpang Agung Lampung Tengah. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan oleh Admin, Pimpinan, Anggota.  

3. Proses yang dihasilkan hanya sebatas pembiayaan mudharabah dari pengajuan 

pembiayaan sampai dengan laporan pembiayaan. 

4. Output yang dihasilkan pada system ini adalah pembiayaan mudharabah dan 

informasi mengenai pembiayaan mudharabah 

5. Perancangan system informasi ini menggunakan metode waterfall dengan bahasa 

pemodelan UML (Unified Modeling Language). 

6. Penelitian tidak membahas infrastruktur yang digunakan dalam membangun 

sistem.  
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1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Pengguna 

Aplikasi pembiayaan mudharabah ini diharapkan dapat membantu masyarakat 

untuk mendapatkan informasi dan melakukan pengajuan permohonan 

pembiayaan dengan mudah, cepat dan tepat. 

2. Bagi BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia 

Aplikasi pembiayaan mudharabah ini diharapkan dapat membantu 

mempermudah dalam pengelolaan data serta memberikan informasi-informasi 

yang berkaitan dengan Pembiayaan Mudharabah di BMT Ar-Rahmah Jaya 

Mulia. 

3. Bagi UniversitasTeknokrat Indonesia 

Dapat menambah informasi dan referensi bagi mahasiswa. 

4. Bagi Penulis 

Meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu 

masalah khususnya dalam hal terkait dengan system pembiayaan mudharabah. 

 


