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BAB IV 

PAPARAN DATA PENELITIAN 

A. Diskripsi umum lokasi 

1. Profil KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan 

Bojonegoro  

Awal berdirinya KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman pada 

2017 bertempat di kantor NU dan baru mempunyai dua AO dan 

pengurusnya berjumlah tiga dengan jadi yang bisa dibilang minim 

demi berjalannya KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman pada waktu itu. 

Dan alhamdulillah dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

pengawas syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

pengamatan/ observasi, diskusi, rapat-rapat, masukan anggota, dan 

audit pemeriksaan secara langsung terhadap kegiatan koperasi, telah 

menunjukan perkembangan yang cukup baik dan upaya perbaikan 

KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman dapat mermbuka cabang/ 

perwakilan dan atau usaha lain atas persetujuan rapat anggota. Baru 

berjalan beberapa bulan sudah mendapatkan banyak nasabah dan 

menambah bisa AO lagi dan berjalan satu tahun akhirnya membuka 

cabang baru yang pertempat di depan pasar cendono padangan. Orang 

yang pertama mengelola  KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang 

Padangan Bojonegoro ini adalah mas Tarom, dia adalah AO pertama 

yang dulunya bekerja di KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman dan dia 

dibantu oleh dua AO yang bernama mas Wakhit dan mas Basir dan 
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teller bernama mbak binti selama beberapa bulan. Setelah itu seiring 

bertambahnya nasabah bertambah pula karyawan. Dan mas Tarom pun 

naik jabatan sebagai manager keuangan di kantor pusat dan sekarang 

digantikan oleh mas Wakhit. Dan juga mbak binti di pindah menjadi 

teller di pusat dan sekarang yang di KSPP SYARIAH BMT NU 

Kasiman cabang Padangan Bojonegoro di gantikan oleh mbak Naila 

dan sampai sekarang sudah mempunyai empat AO.  

a) Profil KSPP SYARIAH BMT NU Padangan Bojonegoro 

1) tanggal berdiri : 15 Maret 2017 

2) Badan hukum : 003910/BH/M.KUKM.2/IV/2017 

3) Alamat  : Jalan Dr. Sutomo Selatan Pasar Cendana 

Padangan Bojonegoro. 

b) Landasan  

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU 

Kasiman cabang Padangan Bojonegoro ini berlandaskan Syariat 

Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.  

c) Visi  

Sebagai Lembaga Intermediasi yang profesional dan dalam 

menopang pengembangan Koperasi Syariah. 

d) Misi  

- Membentuk kelembagaan yang kuat melalui penguatan system 

serta pembenahan organisasi dan keanggotaan. 
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- Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu 

sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah. 

2. Bidang organisasi KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang 

Padangan Bojonegoro 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

Ketua : KH. Masrukin  

Anggota : Drs. Aguszali MHI 

Anggota : K. Mukrimun 

 

DEWAN PENGAWAS KEUANGAN DAN ADMINISTRASI 

Ketua : K. Junaidi Taslim 

Anggota : H. Budi Purnomo 

Anggota : Khoirul Anwar 

PENGURUS HARIAN  

Ketua : Nur wakhit  

Teller  : Naila 

AO  : - Sunari 

- Robi 

- Mukhtar Nasir 

- Lutfi Anam  

 

 



55 
 

 
 

3. Bidang kelembagaan KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang 

Padangan Bojonegoro 

Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPP) BMT NU 

Kasiman cabang Padangan Bojonegoro merupakan koperasi yang 

beranggotakan warga masyarakat, dalam menjalankan kegiatan sudah 

memiliki perjanjian sesuai yang dipersyaratkan oleh pemerintah, dan 

berikut adalah detail identitas Simpanan Anggota sebagai berikut:  

- Simpanan pokok   : Rp. 1. 000.000 

- Simpanan wajib  : Rp. 20.000 

- Simpanan sukarela minimal : Rp. 5.000 

4. Aspek usaha 

a. Kemajuan usaha yang dijalankan 

Perkembangan/ kemajuan KSPP SYARIAH BMT NU 

Kasiman cabang Padangan Bojonegoro telah menunjukan 

perkembangan yang positif dan juga berkembang pesat. 

b. Pelayanan anggota dan pengelolaan 

Dalam hal layanan anggota dan pengelolaan, telah 

dilakukan pengawasan dengan memperhatikan langsung 

dilapangan dan memperhatikan meeia lainnya tergambar bahwa 

pelayanan dan pengelolaan ada peningkatan yang sangat baik. Hal 

ini membuktikan bahwa, pengurus dan karyawan mempunyai 

komitmen yang cukup untuk berupaya meningkatkan layanan dan 

pengelolaan. 
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c. Pelaksanaan kebijakan dan ketetapan 

Kebijakan dan ketetapan yang telah diupayakan pada 

dasarnya telah cukup terlaksana dengan baik dan cukup konsisten. 

Tetapi masih memerlukan upaya yang lebih keras lagi agar 

kebijakan dan ketetapan tersebut dapat terlaksana dengan 

maksimal. 

Misalnya mengenai ketetapan dalam memberikan 

pembiayaan masih belum terukur dalam ketersediaan dana, hal ini 

dapat berpotensi menggangu kestabilan financial/keuangan bmt. 

Sehingga pengurus perlu kembali memperhatikan ketetapan 

tersebut agar terlaksana dengan baik. 

d. Kepatuhan terhadap syariah 

Kepatuhan syariah adalah sebagai aspek yang membedakan 

antara bmt syariah dengan koperasi atau bank konvensional. 

Sampai saat ini kepatuhan syariah menjadi isu yang masih krusial 

karena bmt syariahmasih ada yang mengikuti koperasi 

konvensional, terkait hal tersebut KSPP SYARIAH BMT NU 

Kasiman cabang Padangan Bojonegoro harus tetap konsisten untuk 

tetap mematuhi syariah. 

e. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 

Kepatuhan peraturan pemerintah adalah bagian penting 

yang harus di perhatikan dan KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman 

cabang Padangan Bojonegoro telah melaksanakannya, namun 
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demikian terkait dengan ketentuan perpajakan pengurus agar 

segera mengurus sebagai pengusaha kena pajak. 

B. Produk-produk  KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman cabang Padangan 

Bojonegoro 

1. Produk simpanan 

a. Si-MUDA ( Simpanan Mudhorobah ) 

Tabungan yang dijamin keutuhan nilainya dan tabungan 

dapat di ambil pada saat uang diperlukan dengan bagi hasil 

berdasarkan saldo rata-rata tiap bulan. 

b. Si-DIK ( Simpanan Pendidikan ) 

Tabungan bagi keperluan pendidikan putra putri anda yang 

dapat diambil pada waktu tertentu dan di jamin keutuhannya. 

c. Si-FITRI ( Simpanan Idul Fitri ) 

Pastikan kebutuhan hari raya Idul Fitri anda berjalan 

dengan tenang, karena sudah ada simpanan di BMT kami. 

d. Si-AQUR ( Simpanan Aqiqoh dan Qurban ) 

Nikmati kebahagiaan bisa berqurban dan mengaqiqohi 

putra putri anda dengan tabungan si AQUR. 

e. Si-Umha ( Simpanan Umroh dan Haji ) 

Mulailah merencanakan keberangkatan Umroh dan Haji 

anda dengan menabung di BMT NU Padangan di jamin keutuhan 

nilainya dan dapatkan tambahan nilai bagi hasil yang 

menguntungkan. 
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f. Si-WADU ( Simpanan Wadiah Ummat ) 

Merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh 

Dhomanah, diperuntukan bagi lembaga masjid/ perorangan/ 

perusahaan/ jamaah tahlil/ sekolah dan dapat diambil pada saat 

diperlukan. 

2. Produk pembiayaan 

a. Pembiayaan Mudhorobah 

Punya usaha, namun tidak punya modal BMT NU 

Padangan solusinya. 

b. Pembiayaan Musyarokah 

BMT NU Padangan siap memberikan penyertaan modal 

bagi anda yang ingin memajukan usaha, dengan sistem syariah. 

c. Pembiayaan Murobahah 

Anda menginginkan membeli barang dengan cicilan ringan 

tanpa takut riba, datanglah ke BMT NU Padangan 

d. Pembiayaan Ar Rohn 

Pastikan BMT NU Padangan jadi pilihan tempat penggadaian 

anda. 

Unit usaha KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman meliputi : 

1. Simpan pinjam Unit jasa keuanganm syariah ( baitul tamwil) 

2. Jasa pembayaran PPOB 

3. Pendaftaran umroh kerjasama dengan PC NU Bojonegoro 

4. Sosial (baitul maal) 
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5. Usaha lainnya. 

Perhitungan bagi hasil tabungan 

Tabel 4.1 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan 

No Jenis tabungan Nisbah anggota Nisbah bmt 

1 Si-MUDA (simpanan mudhorobah) 17 % 83 % 

2 Si-DIK (simpana pendidikan) 50 % 50 % 

3 Si-FITRI (simpanan idul fitri) 16 % 84 % 

4 Si-AQUR (simpanan aqiqoh dan qurban) 9 % 91 % 

5 Si- UMHA (simpanan umroh dan haji) 17 % 83 % 

6 Si-WADU (simpanan wadiah umat) 17 % 83 % 

 

Perhitungan bagi hasil tabungan berjangka 

Tabel 4. 2 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Berjangka  

No Jenis tabungan Nisbah anggota Nisbah bmt 

1 3 bulan 30 % 70 % 

2 6 bulan 40 % 60 % 

3 12 bulan 50 % 50 % 

4 18 bulan 55 % 45 % 

5 24 bulan 60 % 40 % 

6 Berjangka berhadiah Sesuai kesepakatan 

 

C. Analisis penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti lebih menggunakan metode wawancara 

yang ditujukan kepada pihak kantor dan nasabah KSPP SYARIAH BMT 

NU Kasiman cabang Padangan Bojonegoro dengan mewawancarai kepala 

kantor cabang, AO, Teller dan 5 nasabah. 

Adapun hasil dari masing-masing wawancara tersebut yaitu yang 

pertama dari mas Nur Wakit yang menjabat sebagai kepala kantor cabang 

yang memaparkan bahwa ada beberapa strategi yang di lakukan oleh pihak 

KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro 

dalam manarik banyaknya masyarakat untuk menabung yaitu dengan 
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menggunakan sistem jemput bola dan pengaruh dari karyawan yang 

bekerja sudah banyak dikenal oleh masyarakat. 
1
 

Wawancara yang kedua yaitu dengan mas ari yang bekerja sebagai 

AO, dengan menjelaskan bahwa banyaknya minat masyarakat dalam 

memilih produk simuda pada KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman 

Cabang Padangan Bojonegoro itu Karena uang yang ditabungkan bisa 

diambil kapan saja sesuai kebutuhan dan mau menabung berapa saja boleh 

soalnya minimal menabungnya itu 1000 rupiah. 
2
 

Wawancara yang ketiga yaitu dengan mbak Naila yang bekerja 

sebagai teller, dengan menjelaskan kebanyakan nasabah tertarik menabung 

itu karena faktor jemput bola dan ingin nabung berapapun akan diterima.
3
 

Terakhir yaitu wawancara saya dengan beberapa nasabah yang menabung 

di KSPP SYARIAH BMT NU Kasiman Cabang Padangan Bojonegoro 

dengan rata-rata jawabanya sama yaitu menabung karena sistem yang 

digunakan memudahkan masyarakat dengan metode yang digunakannya 

menggunakan sistem jemput bola, menabung berapapun diterima dan 

pelayannanya baik dan ramah.  

 

                                                           
1
 Wawancara dengan mas Nur Wakhit, Kepala kantor cabang, tanggal 23 Oktober 2019 

2
 Wawancara dengan mas Ari, AO, tanggal 24 November 2019 

3 Wawancara dngan mbak Naila, Teller, tangal 30 November 2019 


