
BAB III 

GAMBARAN UMUM BMT BERINGHARJO DAN BMT BINA IHSANUL 

FIKRI  YOGYAKARTA 

A. BMT Beringharjo 

1. Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo 

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (BMT BDB) 

bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen 

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah 

Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 

1994.  

Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di 

Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal 

terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat 

tersebut diprakarsai oleh Dompet Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). 

Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. 

Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan 

diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompet 

Dhuafa Republika. 

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang 

peserta yang mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya 

mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah 
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Margi Rizki Bahagia dibilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang 

kedua orang aktivis ini mulai melakukan survey pasar, lokasi, lobby-

lobby dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu 

baru pertama kali ada di Yogyakarta.  

Dengan keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan di-support 

oleh Dompet Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT 

Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan 

perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, 

akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan 

BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid 

Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu 

juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan 

keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun kepercayaan dari 

masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa 

membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT 

di hati masyarakat. 

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin 

dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka 

harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. 

Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka 

pinjam dari ruangan takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon 

mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMT 

mereka sempat kaget karena mereka mendapat honor sebesar Rp 20.000,- 
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(dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka kalau akhirnya mereka 

mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.  

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 

1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di 

Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala 

itu yaitu Bapak . Prof. DR. Ing. BJ. Habibie Kantor pertama BMT 

Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo 

Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo 

memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-

12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompet Dhuafa 

Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya 

Memorandum of Understanding (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 

2001. Pada saat itu Dompet Dhuafa Republika menyertakan modalnya 

pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.  

Dukungan dana dari Dompet Dhuafa Republika membuat 

perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Pada tahun 2003 BMT 

Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauman 

Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per-Maret pada 

tahun 2003 yang mencapai 5,1 milyar rupiah.  

Dipilihnya brand mark Bina Dhuafa sebagai implementasi 

kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak 

nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali 
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dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang 

tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak 

digarap oleh bank-bank umum dan konvensional.  

Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, 

umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali 

terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-

peraturan yang ditetapkan oleh bank tersebut ternyata lebih banyak 

merugikan masyarakat kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang 

sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang berjalan atau 

tidak, tentu akan semakin memberatkan masyarakat dan itu ibarat “gali 

lubang tutup lubang”.  

Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus 

dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain 

sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT 

Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota 

ataupun nasabah sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut 

mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.
29

 

2. Visi, Misi, Tagline dan Tujuan BMT Beringharjo 

a. Visi  

”BMT Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syari’ah” 

 

                                                           
29

 Dokumentasi dari BMT Beringharjo diberikan pada tanggal 11 April 2016 
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VISI dicapai melalui : 

1) SDM yang visioner, kompeten dan profesional serta memiliki 

komitmen nilai-nilai syari’ah 

2) Pertumbuhan & perkembangan usaha yang profitable 

3) Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (value base 

management) & proses bisnis yang accountable 

4) Produk Syari’ah yang Inovatif 

b. Misi  

1) Community Services (Pelayanan terbaik untuk anggota) 

2) Community Development (Pemberdayaan berkelanjutan untuk 

anggota) 

3) Community Reletation (Relasi yang memberikan banyak 

manfaat untuk anggota) 

c. Tagline 

“Trust Together”, Kepercayaan untuk bersama 

d. Tujuan 

1) Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong 

pertumbuhan perkembangan usaha 

2) Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal 

3) Peningkatan Kesejahteraan Karyawan 
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3. Letak Geografis 

BMT Beringharjo mempunyai 3 kantor cabang dan 1 kantor 

pusat di daerah Yogyakarta, yaitu : 

a. BMT Beringharjo Pusat  

Jln. Ringroad Barat, RT/RW 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, 

Kec. Gamping,  Kab. Sleman, Yogyakarta 55293. 

b. BMT Beringharjo cabang Pabringan 

Jln. Pabringan Komplek Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo, Kel. 

Ngupasan Kec. Gondomanan, Yogyakarta 

c. BMT Beringharjo cabang Kauman 

Jln. Kauman No. 14 Yogyakarta dan yang ketiga berada di Jl. 

Malioboro 161 Yogyakarta 

d. BMT Beringharjo cabang Malioboro 

Jln. Malioboro 161 Yogyakarta 

4. Susunan Pengurus BMT Beringahrjo  

a. Susunan Pengurus :  

1) Ketua  : Dra. Mursida Rambe 

2) Sekretaris  : Ninawati, SH. 

3) Bendahara : Moh. Affan Hamdani, SE. 

4) Anggota  : Rury Febrianto,SE. MM. 

b. Susunan Pengurus Pusat : 

1) General Manager     : Rury Febrianto,SE. MM. 

2) Manajer Operasional dan Keuangan : Ahmad Sadjid Laeli,S.Si 
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3) Manajer Marketing dan Pembiayaan : Nazaruddin M.Diah, SH. 

4) Manajer Pengendalian Internal    : Rida Artari, ST. 

c. Pengawas Manajemen : 

1) Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS 

2) Drs. Erie Sudewo, MDM 

d. Pengawas Syari’ah  : Prof. Dr.  Amir Mu’allim, MIS. 

e. Konsultan Kelembagaan : Ir. Syahbenol Hasibuan, MBA 

f. Jumlah Karyawan  : 134 Orang 

g. Jumlah Anggota yang Dilayani : + 47 000 Orang 

h. Out Standing   : 100 Milyar (Desember 2015) 

i. Funding    : 110 Milyar (Desember 2015) 

5. STRUKTUR ORGANISASI BMT BERINGHARJO 

Gambar 3.1 
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6. PRODUK PELAYANAN 

a. Musyarakah  

b. Mudharabah  

c. Murabahah 

d. Bai’u Takjiri 

e. Qardhul Hasan 

f. Al-wadiah 

g. Ijarah Muntahia Bi Tamlik 

h. Ijarah Jasa 

i. Ijarah Manfaat 

7. Tugas Masing-Masing Personal  

a. Direktur  

1) Membawahi masing-masing manajer cabang. 

2) Bertanggungjawab terhadap RAT. 

3) Berkerja sama dengan Wadir dalam mengembangkan BMT 

kedepan. 

4) Mengadakan evaluasi terhadap kerja BMT dalam tingkat 

manajer. 

b. Wakil Direktur  

1) Menggantikan peran Direktur jika berhalangan. 

2) Membawahi koordinasi manajer yang ada dibawahnya. 

3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja manajer. 
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c. Konsultan Syari’ah dan Konsultan Manajemen 

1) Melakukan control terhadap kinerja syariah yang diberlakukan 

di BMT Beringharjo. 

2) Memberikan pertimbangan manajemen terhadap rencana 

strategis yang hendak dilakukan oleh BMT Beringharjo. 

3) Memutuskan masalah yang berkaitan dengan bidang syariah di 

lingkup BMT Beringharjo.  

d. Financing dan Treasury 

1) Melakukan kerja sama eksternal dengan lembaga-lembaga 

keuangan baik bank dan non bank syariah. 

2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan atau keputusan 

persoalan yang berkaitan dengan neraca atau pun anggaran. 

3) Melakukan control terhadap perkembangan kondisi keuangan 

kantor cabang. 

e. CRD (Credit Remedial and Legal) 

1) Melakukan pemantauan terhadap kantor cabang berkaitan 

dengan pembiayaan bermasalah. 

2) Melakukan kerjasama dengan KP2LN dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah.  

3) Menerapkan prinsip 5C dalam setiap pembiayaan yang 

dilakukan oleh kantor area. 
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f. Human Resource Management (Personalia) 

1) Melakukan rekruitmen jika perusahaan membutuhkan karyawan 

baru. 

2) Melakukan control terhadap kinerja karyawan. 

3) Memberikan surat reward and pusnishment terhadap karyawan. 

g. Operasional Affair (Manajer Umum) 

1) Melakukan survey terhadap kebutuhan kantor berupa tempat, 

sarana dan prasarana kantor. 

2) Melakukan up date data terhadap inventaris kantor. 

3) Melakukan survey kelayakan bisnis jika BMT Beringharjo 

hendak melakukan ekspansi pasar. 

h. Monitoring and Audit Analysis 

1) Melakukan monitoring terhadap kepatuhan karyawan pada SOP. 

2) Melakukan audit terhadap seluruh kantor cabang.  

3) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaporan keuangan 

dari kantor pusat maupun cabang.  

i. Manajer Maal 

1) Melakukan pemberdayaan terhadap kaum dhuafa. 

2) Observasi terhadap potensi ZIS. 

3) Kerjasama dengan lembaga amil zakat dan empowering. 

4) Pembinaan terhadap mitra yang “kering” terhadap sentuhan 

ruhiyah. 
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j. Manajer Cabang (Branch Manager) 

1) Mengkoordinasi kelangsungan kantor cabang. 

2) Bertanggungjawab terhadap progress pencapaian kantor cabang. 

3) Melakukan inovasi dan kreasi untuk meningkatkan dan 

mencapai target. 

k. Marketing Head Unit (Kepala Bagian Marketing) 

1) Tugas secara umum Kabag Marketing adalah : 

a) Mengkoordinasikan para staf dibawahnya : AO, FO, LO 

dan Administrasi Pembiayaan. 

b) Monitoring dan supervisi terhadap para staf di bawahnya. 

c) Membuat laporan bulanan. 

2) Data laporan yang harus dibuat adalah : 

a) Laporan Mutaba’ah Ikhtiar Marketing (MIM) selama 3 

bulan terakhir. 

b) Produktifitas masing-masing AO. 

c) Laporan Landing : realisasi pembiayaan, jumlah mitra yang 

direalisasi berdasarkan pada produk dan sektor usaha serta 

jumlah angsuran masuk. 

d) Aktiva produktif. 

e) Pendapatan bagi hasil dan mark up. 

f) Pembiayaan bermasalah atau collectibilitas. 

g) Membuat rekap bonus marketing. 

h) Survey nasabah di atas 5 juta. 
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i) Mengikuti rapat komite area dan pusat. 

j) Membuat surat peringatan ke nasabah yang bermasalah 

mulai dari SP 1 sampai dengan SP 3. 

k) membuat surat pernyataan penyerahan nasabah bermasalah 

(pasca SP 3) ke pihak CRD. 

l) Melaporkan hasil kerjanya ke Manajer Cabang. 

l. Operational Head Unit 

1) Membawahi Teller dan Customer Service. 

2) Bertanggungjawab terhadap Manajer Cabang. 

3) Melaporkan pencapaian-pencapaian keuangan tidap bulan ke 

Manajer Cabang.  

4) Melaporkan target-target yang harus dicapai pada tiap bulannya. 

m. Funding Officer 

1) Mengecek dan melengkapi slip hari sebelumnya. 

2) Memasukkan transaksi tabungan ke buku tabungan yagn 

ditinggal di kantor dan transaksi angrusan ke kartu angsuran. 

3) Melengkapi data formulir dari nasabah : SPP, anggota, 

penabung. 

4) Mempersiapkan slip-slip yang akan dibawa ke pasar : 

a) Slip setoran. 

b) Slip Pengambilan. 

c) Slip Angsuran. 
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5) Persiapan yang dilakukan meliputi : menata, mengecap, 

menandatangani, menulis data isian yang diperlukan. 

6) Meminta dan menghitung uang dari Teller untuk persiapan ke 

pasar, dengan nominal sesuai dengan kebutuhannya. 

7) Menerima transaksi di pasar dengan nasabah : tabungan, 

angsuran, dan pengambilan. 

8) Membuat buku tabungan baru dari nasabah (khusus kantor 1). 

9) Memasukkan seluruh data ke Paper Note/Money Report, yagn 

terdiri dari: 

a) Kas dibawa 

b) Tabungan 

c) Angsuran Pokok 

d) Mark Up atau Basil 

e) Administrasi tabungan 

f) Administrasi buku habis 

g) Administrasi ganti buku 

h) Administrasi realisasi 

i) ZIS 

j) Pengambilan 

k) Realisasi 

l) Cash Bon 

m) Kas Diserahkan 

n) Selisih lebih 
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o) Selisih kurang 

10) Menghitung uang dan penyusunan uang dari pasar sesuai 

dengan nominal. 

11) Menghitung slip berdasarkan jenis : tabungan, setoran, 

angsuran. 

12) Membalancekan antara slip dengan fisik uang. 

13) Melengkapi data formulir/slip/anggota. 

14) Survey nasabah di bawah 5 juta. 

15) Memberi rekomendasi SP 1 ke Kabag Marketing 

16) Melakukan penjemputan tabungan mitra. 

17) Bertanggungjawab terhadap Kepala Bagian Marketing. 

18) Melaporkan hasil kerjanya ke kepala bagian marketing. 

19) Melakukan prospek terhadap mitra potensial. 

20) Melakukan penawaran untuk menyimpan dananya di BMT 

Beringharjo terhadap mitra potensial. 

n. Lending Officer 

1) Melakukan survey kelayakan bisnis terhadap mitra yang 

mengajukan pembiayaan di BMT Beringharjo.  

2) Bertanggungjawab terhadap kepala bagian marketing.  

3) Melakukan prospek terhadap mitra potensial untuk bekerjasama 

di bidang permodalan.  

4) Memaintance terhadap mitra yang ada dibawah 

tanggungjawabnya. 
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5) Mengambil angsuran yang dibayarkan oleb mitra dan dijemput 

ke tempat usahanya. 

o. Financing 

1) Melakukan analisa pembiayaan. 

2) Melakukan analisa keuangan termasuk budgeting.  

3) Melaporkan kondisi keuangan terhadap manajer cabang 

p. Administrator 

1) Tugas 

2) Rutin administrasi pembiayaan adalah : 

a) Mendata SPP masuk dan memberi informasi ke nasabah 

apabila diperlukan. 

b) Melengkapi, mengadministrasikan dan mempersiapkan SPP 

yang sudah masuk untuk dibawa ke rapat Komite 

Pembiayaan. 

c) Mengikuti rapat komite pembiayaan dan 

mendokumendtasikan hasilnya. 

d) Mengkonfirmasi ke nasbah atu AO perihal dadual dan 

waktu realisasi. 

e) Menjadwalkan realisasi di White Board. 

f) Realisasi dan membuat akad. 

g) Membacakan akad pembiayaan di hadapan mitra yang 

datang ke kantor cabang. 

h) Melaporkan data keuangan untuk lending setiap minggunya. 
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i) Mendata mitra yang akan realisasi pembiayaannya. 

3) Urutan kerja administrasi pembiayaan dalam membuat akad : 

a) Membuat akad pembiayaan : 

(1) Meneliti dan melihat kelengkapan SPP yang masuk, 

kalau belum lengkap ditanyakan langsung ke AO yang 

bersangkutan/jasa mitra. Adapun kelengkapan SPP 

yang harus dipenuhi yaitu : 

(a) Melengkapi data memoreandum komite 

pembiayaan (warna kuning). 

(b) Data kelengkapan peilaian jaminan (warna biru), 

bangunan (hijau) dan kios pasar (merah) 

(c) FC KTP suami dan isteri 

(d) FC C-1 

(e) FC barang jaminan 

(f) Analisa kelayakan usaha dan analisa jual beli/sewa. 

b) Membuat tabel proyeksi angsuran. 

c) Membuat akad dengan dilengkapi surat-surat sebagai 

berikut : 

(1) Surat pernyataan jaminan bukan milik sendiri 

(2) Tanda terima jaminan 

(3) Surat perjanjian jual beli 
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(4) Surat pernyataan dan keterangan jaminan dari si A 

untuk pembiayaan si B (apabila peminjam meminjam 

jaminan orang lain) 

(5) Membuat kwitansi penerimaan dan slip pembayaran 

angsuran biaya administrasi. 

d) Membacakan akad ke nasabah dengan detil dan rinci pasar 

per pasal juga dijelaskan model pembayaran dan 

angsuranya. 

e) Mendoakan kepada nasabah.  

q. Teller 

1) Melayani mitra yang datang ke kantor cabang untuk transaksi. 

2) Mencatat setiap transaksi yang berlangsung di kantor cabang. 

3) Menginput data dari transaksi yang berlangsung setiap hari. 

r. Costumer Service 

1) Melayani calon mitra yang datang ke kantor cabang. 

2) Memberikan keterangan tentang produk dan layanan terhadap 

calon mitra. 

3) Membuat buku tabungan bagi mitra baru. 

4) Melakukan control terhadap transaksi yang dilakukan oleh 

Account Officer di lapangan dengan data computer yang ada di 

kantor.  

5) Menginput bagi hasil dari simpanan mitra yang telah jatuh 

tempo. 
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Dapat dilihat dari tugas-tugas karyawan BMT Beringharjo, bahwa 

etos kerja Islami sudah dilaksanakan oleh karyawan karena beberapa tugas 

sudah mencerminkan etos kerja Islami. 

B. Karakteristik Responden Karyawan BMT Beringharjo 

1. Jenis Kelamin Responden 

Adapun data meneganai jenis kelamin responden karyawan 

BMT Beringharjo adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.1  

Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.1 di atas, dapat diketahui 

tentang jenis kelamin responden karyawan BMT Beringharjo yang 

diambil sebagai responden, yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 11 orang, sedangkan sisanya 

adalah perempuan yakni sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan BMT Beringharjo yang diambil sebagai 

responden adalah laki-laki.  

Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang 

menunjukkan jenis kelamin responden yang peneliti peroleh : 

 

jeniskelamin

11 73.3 73.3 73.3

4 26.7 26.7 100.0

15 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Gambar 3.2 

Gambar 3.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (data 

diolah) 

2. Umur Responden 

Adapun data mengenai umur responden karyawan BMT 

Beringharjo Yogyakarta adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Umur Responden 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.2 ini memperlihatkan 

bahwa karyawan BMT Beringharjo yang diambil sebagai responden 

sebagian besar berusia 30-49 tahun. Berdasarkan table tersebut, 

73.3 % 

26.7 % 

Jenis Kelamin  

laki-laki

perempuan

umur

7 46.7 46.7 46.7

8 53.3 53.3 100.0

15 100.0 100.0

30-39

40-49

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 40-49 tahun 

sebanyak 8 orang, sedangkan yang berusia 30-39 tahun sebanyak 7 

orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan umur responden, yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.3 

 
Gambar 3.3 Data responden Berdasarkan Umur (data diolah) 

 

3. Pendidikan Responden 

Adapun data mengenai pendidikan responden karyawan BMT 

Beringharjo adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 

Pendidikan  

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.3 memperlihatkan bahwa 

karyawan BMT Beringharjo yang diambil sebagai responden, semuanya 

46.7 % 

53.3 % 

umur 

Umur 30-39

Umur 40-49

Pendidkan

15 100.0 100.0 100.0S1Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent



69 

 

berpendidkan S1, hal ini membuktikan bahwa BMT Beringharjo sangat 

selektif dalam memilih karayawan dan harus memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan oleh BMT Beringharjo. 

Berikut ini adalah diagaram yang menunjukkan bahwa 

pendidikan responden yang diambil dan diperoleh oleh peneliti adalah 

100%, sebagai berikut : 

Gambar 3.4 

 
Gambar 3.4 Data Responden Berdasarkan Pendidkan (data diolah) 

4. Jabatan Responden 

Adapaun data mengenai jabatan responden karyawan BMT 

Beringharjo sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

pendidikan  

S1
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Tabel 3.4 

Jabatan Responden 

 
 Sumber : Data Primer, 2016  (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar dari pekerjaan karyawan BMT Beringharjo yang diambil 

sebagai responden adalah marketing  5 orang, operasional 1 orang, staff 1 

orang, CRD 2 orang, MAA 3 orang, HRD 1 orang dan akunting 2 orang.  

Untuk lebih jelasnya, berikut diagram yang menunjukkan 

jabatan responden yang diperoleh oleh peneliti : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabatan

5 33.3 33.3 33.3

1 6.7 6.7 40.0

1 6.7 6.7 46.7

2 13.3 13.3 60.0

3 20.0 20.0 80.0

1 6.7 6.7 86.7

2 13.3 13.3 100.0

15 100.0 100.0
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Cumulative
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Gambar 3.5 

Gambar 3.5 Data Responden Berdasarkan Jabatan (data diolah) 

C. Hasil kuesioner dari karyawan BMT Beringharjo  

Disini peneliti akan menjelaskan kriteria untuk jawaban dari 

kuesioner yang peneliti sebarkan kepada karyawan dan nasabah BMT.  

Sangat setuju  : karyawan memenuhi semua indikator dengan  

      sempurna 

Setuju   : karyawan memenuhi semua indikator dengan baik 

Tidak setuju : karyawan kurang memenuhi dari indikator yang 

telah ditentukan 

Sangat tidak setuju : karyawan sama sekali tidak memenuhi semua 

indikator yang telah ditentukan  
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1. Efisien  

Grafik 3.1 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa efisien dalam 

waktu, jasa dan tenaga adalah faktor yang dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 

2. Rajin  

Grafik 3.2 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa rajin faktor yang 
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dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 

3. Teratur 

Grafik 3.3  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa teratur faktor yang 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 33% dan jawaban setuju sebanyak 67%. 

4. Disiplin atau tepat waktu  

Grafik 3.4 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa disiplin atau tepat 
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waktu faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para 

karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 40% dan jawaban 

setuju sebanyak 60%. 

5. Hemat  

Grafik 3.5 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa hemat faktor yang 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 
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6. Jujur dan teliti 

Grafik 3.6 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa jujur dan teliti 

faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 33% dan jawaban setuju 

sebanyak 67%. 

7. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

Grafik 3.7  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan rasional dalam mengambil 
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keputusan dan tindakan faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami 

bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 7% dan 

jawaban setuju sebanyak 93%. 

8. Bersedia menerima perubahan 

Grafik 3.8  

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bersedia menerima 

perubahan faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para 

karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 13% dan jawaban 

setuju sebanyak 87. 
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9. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

Grafik 3.9  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bersedia menerima 

perubahan faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para 

karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 13% dan jawaban 

setuju sebanyak 87%. 

10. Energik 

Grafik 3.10  
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan energik faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 27% dan jawaban setuju sebanyak 73%. 

11. Ketulusan dan percaya diri 

Grafik 3.11 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan ketulusan dan percaya diri 

faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 12% dan jawaban setuju 

sebanyak 87%. 
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12. Mampu bekerjasama 

Grafik 3.12 

G 

 

 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan mampu bekerjasama 

faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 33% dan jawaban setuju 

sebanyak 67%. 

13. Mempunyai visi yang jauh ke depan 

Grafik 3.13 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan mempunyai visi yang jauh 

ke depan faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para 

karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 13% dan jawaban 

setuju sebanyak 87%. 

D. Karakteristik Responden Nasabah BMT Beringharjo 

1. Responden berdasarkan jenis kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah BMT 

Beringharjo Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.5 

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasrakan keterangan pada tabel 3.5 di atas, dapat diketahui 

tentang jenis kelamin responden nasabah BMT Beringharjo yang diambil 

sebagai responden. Yang menunjukkan bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan, yaitu sebanyak 9 orang sedangkan sisanya adalah 

laki-laki berjumlah 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

nasabah BMT Beringharjo yang diambil sebagai responden adalah 

perempuan. 

JenisKelamin

1 10.0 10.0 10.0

9 90.0 90.0 100.0

10 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Untuk lebih jelas nya berikut gambar diagram yang 

menunjukkan jenis kelamin responden nasabah yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.6 

 
Gambar 3.6 Data Responden Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin 

(data diolah) 

 

2. Responden berdasarkan umur 

Adapun data mengenai umur responden nasabah BMT 

Beringharjo Yogyakarta adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.6 

 

 

Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 
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90 % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan

Umur

1 10.0 10.0 10.0

3 30.0 30.0 40.0

2 20.0 20.0 60.0

4 40.0 40.0 100.0

10 100.0 100.0
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Cumulative
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Berdasarkan keterangan pada tabel 3.6 ini memperlihatkan 

bahwa nasabah BMT Beringharjo yang diambil sebagai responden 

sebagian besar berusia 50 tahun ke atas. Berdasarkan tabel tersebut, 

memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia 50 tahun ke 

atas sebanyak 4 orang, yang berusia 30-39 tahun sebanyak 3 orang, 

sedangkan yang berusia 40-49 tahun sebanyak 2 orang dan yang berusia 

20-29 tahun berjumlah 1 orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan umur responden nasabah yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Data Responden Nasabah Berdasarkan Umur (data diolah)  

3. Responden berdasarkan pendidikan 

 

Adapun data mengenai pendidikan responden nasabah BMT 

Beringharjo Yogyakarta adalah sebagai berikut :  
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Tabel 3.7 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.7 ini memperlihatkan 

bahwa nasabah BMT Beringharjo Yogyakarta yang diambil sebagai 

responden sebagian besar berpendidikan SD dan SMA.  Berdasrakan 

tabel tersebut, memberikan infromasi bahwa mayoritas responden 

nasabah berpendidikan SD 3 orang dan SMA 3 orang, sedangkan yang 

berpendidikan SMP sebanyak 2orang dan S1 juga berjumlah 2 orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan pendidikan responden nasabah yang peneliti peroleh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan

3 30.0 30.0 30.0

2 20.0 20.0 50.0
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Gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Data Responden Nasabah Berdasarkan Pendidikan (data 

diolah) 

 

4. Responden berdasarkan jenis usaha 

 

Adapun data mengenai jenis usaha nasabah BMT Beringharjo 

Yogyakarta sebagai berikut :   

Tabel 3.8 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar dari jenis usaha nasabah BMT Beringharjo Yogyakarta 

yang diambil sebagai responden adalah penjual pakaian 3 orang, penjual 

JenisUsaha

3 30.0 30.0 30.0

3 30.0 30.0 60.0

1 10.0 10.0 70.0

1 10.0 10.0 80.0

1 10.0 10.0 90.0

1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

Pakaian

Makanan

Sovenir

Kaos Kaiki

Tas batik

Puzzle Anak-anak

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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makanan 3 orang, penjual souvenir 1 orang, penjual kaos kaki 1 orang, 

penjual tas batik 1 orang dan penjual puzzle anak-anak 1 orang.  

Untuk lebih jelasnya, berikut diagram yang menunjukkan jenis 

usaha responden yang diperoleh oleh peneliti : 

Gambar 3.9 

 
Gambar 3.9 Data Responden Nasabah Berdasarkan Jenis Usaha (data 

diolah) 

 

 

E. Hasil kuesioner dari nasabah BMT Beringharjo  

1. Efisien  

Grafik 3.14  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 
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Beringharjo sudah efisien dalam melaksanakan pekerjaanya dan ini 

faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 30% dan jawaban setuju 

sebanyak 70%. 

2. Rajin  

Grafik 3.15 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo rajin dalam melaksanakan pekerjaanya dan ini faktor yang 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 
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3. Teratur 

Grafik 3.16  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan teratur, sesuai dengan aturan BMT dan ini 

faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 30% dan jawaban setuju 

sebanyak 70%. 

4. Disiplin atau tepat waktu  

Grafik 3.17 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 
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Beringharjo bekerja dengan disiplin dan ini faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 60% dan jawaban setuju sebanyak 40%. 

5. Hemat  

Grafik 3.18 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan hemat dan ini faktor yang dapat mendukung 

etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 
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6. Jujur dan teliti  

Grafik 3.19 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja secara jujur dan ini faktor yang dapat mendukung 

etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 50% dan jawaban setuju sebanyak 50%. 

7. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

Grafik 3.20 

 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 
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Beringharjo bekerja secara rasional dan ini faktor yang dapat mendukung 

etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 10% dan jawaban setuju sebanyak 90%. 

8. Bersedia menerima perubahan 

Grafik 3.21 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan baik, dapat menerima masukan dan 

perubahan dari nasabah dan ini faktor yang dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

70% dan jawaban setuju sebanyak 30%. 
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9. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

Grafik 3.22 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan baik, serta gesit dalam melihat peluang-

peluang nasabahnya dan ini faktor yang dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 100% setuju. 

10. Energik 

Grafik 3.23 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan energi dan ini faktor yang dapat mendukung 

etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 70% dan jawaban setuju sebanyak 30%. 

11. Ketulusan dan percaya diri 

Grafik 3.24 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo bekerja dengan baik, tulus serta percaya diri dan ini faktor 

yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan 

hasil jawaban 100% setuju. 

 

 

 

0%

50%

100%

sangat
setuju

setuju
tidak setuju

sangat
tidak setuju

0% 

100% 

0% 
0% 



93 

 

12. Mampu bekerjasama 

Grafik 3.25 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo mampu bekerjasama dengan nasabahnya dan ini faktor yang 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 30% dan jawaban setuju sebanyak 70%. 

13. Mempunyai visi yang jauh ke depan 

Grafik 3.26 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT 

Beringharjo yang menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT 

Beringharjo mempunyai visi dan misi yang jauh ke depan dan ini faktor 

yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan 

hasil jawaban sangat setuju sebanyak 10% dan jawaban setuju sebanyak 

90%. 

F. BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) 

1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) 

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan 

syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah 

yang didirikan dan memiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 didaerah 

Gedong Kuning Yogyakarta. 

Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat 

banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, 

selain itu juga karena selama ini dakwah islam belum mampu menyentuh 

kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya 

dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat 

besardan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan 

masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan 

dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya 

BMT BIF. 

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya penitia 

kecil yang diketuai oleh ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), 
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dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi 

mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, 

salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan lokasi pasar gedong 

kuning sebagai bahan untuk di teliti, kemudian untuk dijadikan Alternatif 

tempat atau lokasi BMT BIF. 

Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai 

tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT 

BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena 

adanya sebab tertentu. 

Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai 

beroperasi pada tanggal 11 maret 1996, kemudian pada tanggal 15 mei 

1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 

159/BH/KWK.12/V/1997. 

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu 

Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (usaha bisnis). Usaha sosial 

ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) 

serta menstasyarufkannya kepada delapan Ashnaf. Skala proritasnya 

dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi 

produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis 

serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan 

serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF 

mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful. 
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Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan 

masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi 

penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan 

dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan 

atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.
30

 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Motto BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) 

a. Visi 

”Lembaga Keuangan Syariah Yang Sehat Dan Unggul Dalam 

Memberdayakan Ummat” 

b. Misi  

1) Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama 

2) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro 

syariah 

3) Mewujudkan kehidupan ummat yang Islami 

c. Tujuan 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat 

2) Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat 

3) Menyediakan permodalan Islami bagi usaha mikro 

d. Motto  

“ Adil dan menguntungkan” 

 

 

                                                           
30

 www.bmt-bif.co.id di akses tanggal 20 Mei 2016 
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3. Letak Geografis 

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) mempunyai 9 kantor cabang 

dan 1 kantor pusat di daerah Yogyakarta, yaitu : 

a. BIF Gedongkuning (Pusat) 

Jln. Rejowinangun No. 28 B Kotagede Yogyakarta. Telp (0274) 

4438807/387860 

b. BIF Bugisan 

Jln. Bugisan No. 26 Patangpuluhan  Yogyakarta. telp (0274) 370577 

c. BIF Nitikan 

Jln. Soregenan No. 116 B Nitikan Yogykarta. Telp (0274) 370932 

d. BIF Berebah 

Jln. Wonosari Km 9,8 Berbah Sleman. Telp (0274) 4353015 

e. BIF Sleman Kota 

Jln. Magelang Km 12 Wadas Tridadi Sleman. Telp (0274) 869788 

f. BIF Gamping 

Jln. Wates Km 5 Gamping Sleman. Telp (0274) 798757 

g. BIF Pleret 

Jln. Raya Pleret (depan kecamatan Pleret) Bantul. Telp (0274) 

7494729 
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h. BIF Parangtritis  

Jln. Parangtritis Km 21 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul. Telp 

(0274) 368832  

i. BIF Brosot  

Jln. Brosot No. 1 Galur Kulonprogo. Telp (0274) 7169623 

j. BIF Playen 

Jln. Wonosari-Yogya, Siyono Tengah, Logandeng, Playen, Gunung 

Kidul. Telp (0274) 392029 

4. Susunan Pengurus BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) 

a. Susunan Pengurus : 

1) Ketua  : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag 

2) Sekretaris  : Supriyadi, SH, MM 

3) Bendahara  : Saifu Rijal, SH, MM 

b. Susunan Pengawas Manajemen : 

1) Ir. Sushardi, SKH, MP 

2) Ir. Fuad Abdullah 

3) Hadi Muhtar, SE, MM 

c. Susunan Pengawas Syariah : 

1) DR. Hamim Ilyas, Ma 

2) H. Nurrudin SH, M.Hum 
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d. Pengelola : 

1) Direktur   : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag 

2) Manager HRD  : Supriyadi, SH, MM 

3) Internal Audit  : Hari Yunianto, SE, Akt 

4) Manager Cabang GK        : Saifu Rijal,SH, MM 

5) Manager Cabang Sleman  : Nur Astuti Rahmawati, SE 

6) Manager Cabang Nitikan  : Yudana Octy Sagijo, SE 

7) Manager Cabang Bugisan : Sutardi, SHI 

8) Manager Cabang Pleret : Heni Purnoko, A.Md 

9) Manager Cabang Sleman  : Anton Supriyanto, S.IP 

10) Manager Cabang Demangan    : Neny Nur aini, SE 

11) Manager Cabang Parangtritis  : Sudarmanto, S.Ag 

12) Manager Gunungkidul            : M. Taufiqurrahman, SE 

13) Manager Brosot                      : Rina Putra Limawantoro, SE 

14) Manager Gamping                  : Hendra Cahyono, S.SI 

5. Struktur Organisasi BMT BIF 

Gambar 3.10 
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6. Produk Pelayanan 

a. Produk Penghimpun Dana 

1) Tabungan Wadi’ah Dhomanah (titipan murni) 

2) Tabungan Mudharabah 

3) Deposito Mudharabah 

4) Sertifikat Bagi Hasil/ Obligasi Syariah 

5) Penyertaan Musyarakah 

6) Serifitkat Pendiri 

7) Wakaf Tunai  

b. Produk Penyaluran Dana 

1) Jual Beli (Murabahah) 

2) Bagi Hasil (Mudharabah - Musyarakah) 

3) Jasa (Hiwalah - Ar-Rahn – Kafalah) 

4) Kebajikan (Al-Qard – Al-Qardhul Hasan) 

G. Karakteristik Responden Karyawan BMT BIF 

1. Jenis kelamin responden 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden karyawan 

BMT BIF Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.9 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasrakan keterangan pada tabel 3.9 di atas, dapat diketahui 

tentang jenis kelamin responden karyawan BMT BIF yang diambil sebagai 

responden. Yang menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah 

perempuan, yaitu sebanyak 9 orang sedangkan sisanya adalah laki-laki 

sebanyak 6 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan 

BMT BIF yang diambil sebagai responden adalah perempuan. 

Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang 

menunjukkan jenis kelamin responden karyawan yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.11 

 
Gambar 3.11 Data Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin (data diolah) 

 

JenisKelamin

6 40.0 40.0 40.0

9 60.0 60.0 100.0

15 100.0 100.0

Laki-laki

Perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

40 % 

60 % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki

Perempuan
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2. Umur responden 

Adapun data mengenai umur responden nasabah BMT 

Beringharjo Yogyakarta adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.10 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.10 ini memperlihatkan 

bahwa karyawan BMT BIF yang diambil sebagai responden sebagian 

besar berusia 30-39 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan 

informasi bahwa mayoritas responden berusia 30-39 tahun sebanyak 13 

orang, yang berusia 20-29 tahun sebanyak 1 orang dan yang berumur 40-

49 tahun bejumlah 1 orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan umur responden karyawan yang peneliti peroleh : 

 

 

 

 

 

Umur

1 6.7 6.7 6.7

13 86.7 86.7 93.3

1 6.7 6.7 100.0

15 100.0 100.0

20-29 thn

30-39 thn

40-49 thn

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Gambar 3.12 

 
Gambar 3.12 Data Karyawan Berdasarkan Umur (data diolah) 

3. Pendidikan responden 

Adapun data mengenai pendidikan responden karyawan BMT 

BIF Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.11 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.11 memperlihatkan 

bahwa karyawan BMT BIF yang diambil sebagai responden, semuanya 

berpendidkan S1, hal ini membuktikan bahwa BMT BIF sangat selektif 

dalam memilih karayawan dan harus memenuhi kapasitas yang 

dibutuhkan oleh BMT BIF. 

6.7 % 

86.7 % 

6.7 % 

Umur 

20-29 thn

30-39 thn

40-49 thn

Pendidikan

15 100.0 100.0 100.0S1Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Berikut ini adalah diagaram yang menunjukkan bahwa 

pendidikan responden yang diambil dan diperoleh oleh peneliti adalah 

100%, sebagai berikut : 

Gambar 3.13 

 

Gambar 3.13 Data Karyawan Berdasarkan Pendidkan (data diolah) 

4. Jabatan responden 

Adapun data mengenai jabatan karyawan BMT BIF 

Yogyakarta sebagai berikut : 

Tabel 3.12 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.12 dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar dari jabatan BMT BIF Yogyakarta yang diambil 

100 % 

Pendidikan 

S1

Jabatan

5 33.3 33.3 33.3

7 46.7 46.7 80.0

1 6.7 6.7 86.7

2 13.3 13.3 100.0

15 100.0 100.0

 Divisi Marketing

Divisi Operasional

Staff

Keuangan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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sebagai responden adalah divisi operasional yaitu sebanyak 7 orang, 

divisi marketing 5 orang, bagian keuangan 2 orang dan staff 1 orang.  

Untuk lebih jelasnya, berikut diagram yang menunjukkan 

jabatan responden yang diperoleh oleh peneliti : 

Gambar 3.14 

 
Gambar 3.14 Data Karyawan Berdasarkan Jabatan (data diolah) 

H. Hasil kuesioner dari karyawan BMT BIF  

1. Efisien  

 Grafik 3. 27  

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa efisien dapat mendukung etos kerja 

33.3 % 

46.7 % 

6.7 % 13.3 % 

Jabatan 
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Divisi Operasional

Staff

Keuangan
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50%

100%

sangat
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tidak
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20% 

73% 

7% 
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Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

20%, jawaban setuju sebanyak 73% dan jawaban tidak setuju sebanyak 

7%. 

2. Rajin  

Grafik 3.28 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa rajin dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

20% dan jawaban setuju sebanyak 80%. 

3. Teratur 

Grafik 3.29  
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa bekerja dengan teratur dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 33% dan jawaban setuju sebanyak 67%. 

4. Disiplin atau tepat waktu  

Grafik 3.30 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa disiplin atau tepat waktu dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 47% dan jawaban setuju sebanyak 53%. 
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5. Hemat  

Grafik 3.31 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa hemat dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 100% setuju. 

6. Jujur dan teliti  

Grafik 3.32 

  

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa jujur dan teliti dapat mendukung etos 

kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 47% dan jawaban setuju sebanyak 53%. 
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7. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

Grafik 3.33 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa rasional dalam mngambil keputusan 

dan tindakan dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban sangat setuju sabanyak 20% dan jawaban setuju 

sebanyak 80%. 

8. Bersedia menerima perubahan 

Grafik 3.34  
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa bersdedia menerima perubahan dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%.  

9. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

Grafik 3.35  

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa gesit dalam mengambil tindakan 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban 100% setuju. 
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10. Energik 

Grafik 3.36 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa energik dapat mendukung etos kerja 

Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju sebanyak 

53% dan jawaban setuju sebanyak 47%. 

11. Ketulusan dan percaya diri 

Grafik 3.37 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa ketulusan dan percaya diri dapat 
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mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%.  

12. Mampu bekerjasama 

Grafik 3.38 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa mampu bekerjasama dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 27% dan jawaban setuju sebanyak 73%.  

13. Mempunyai visi yang jauh ke depan 

Grafik 3.39 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa karyawan BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa mempunyai visi dan misi jauh ke 

depan dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan 

hasil jawaban sangat setuju sebanyak 7% dan jawaban setuju sebanyak 

93%.  

I. Karekteristik Responden Nasabah BMT BIF 

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden nasabah BMT 

BIF Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasrakan keterangan pada tabel 3.13 di atas, dapat 

diketahui tentang jenis kelamin responden nasabah BMT BIF yang 

diambil sebagai responden. Yang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 9 orang sedangkan sisanya 

adalah laki-laki berjumlah 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar nasabah BMT BIF yang diambil sebagai responden adalah 

perempuan. 

JenisKelamin

1 10.0 10.0 10.0

9 90.0 90.0 100.0

10 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Untuk lebih jelasnya berikut gambar diagram yang 

menunjukkan jenis kelamin responden nasabah yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.15 

 
Gambar 3.15 Data Responden Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin 

(data diolah) 

2. Responden Berdasarkan Umur  

Adapun data mengenai umur responden nasabah BMT BIF 

Yogyakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.14 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

 

 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.14 ini memperlihatkan 

bahwa nasabah BMT BIF yang diambil sebagai responden sebagian besar 
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berusia 50 tahun ke atas. Berdasarkan tabel tersebut, memberikan 

informasi bahwa mayoritas responden berusia 50 tahun ke atas sebanyak 

5 orang, yang berusia 40-49 tahun sebanyak 3 orang, yang berusia 20-29 

tahun berjumlah 1 orang begitupula dengan usia 30-39 orang yang 

berjumlah 1 orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan umur responden nasabah yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.16 

 
Gambar 3.16 Data Responden Nasabah Berdasarkan Umur (data diolah) 

 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan 

Adapun data mengenai pendidikan responden nasabah BMT 

BIF Yogyakarta adalah sebagai berikut :  

 

 

 

10 % 

10 % 

30 % 

50 % 

Umur 

20-29 thn

30-39 thn

40-49 thn

50 thn ke atas



116 

 

Tabel 3.15 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.15 ini memperlihatkan 

bahwa nasabah BMT BIF Yogyakarta yang diambil sebagai responden 

sebagian besar berpendidikan SD.  Berdasrakan tabel tersebut, 

memberikan infromasi bahwa mayoritas responden nasabah 

berpendidikan SD sebanyak 4 orang, SMP sebanyak 3 orang, begitupula 

dengan SMA sebanyak 3 orang. 

Untuk lebih jelasnya, berikut gambar diagram yang 

menunjukkan pendidikan responden nasabah yang peneliti peroleh : 

Gambar 3.17 

 
Gambar 3.17 Data Responden Nasabah Berdasarakan pendidkan (data 

diolah) 
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4. Responden Berdasarkan Jenis Usaha  

Adapun data mengenai jenis usaha nasabah BMT BIF 

Yogyakarta sebagai berikut :  

Tabel 3.16 

 
Sumber : Data Primer, 2016 (diolah) 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.16 dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar dari jenis usaha nasabah BMT BIF Yogyakarta 

yang diambil sebagai responden adalah parutan kelapa 3 orang, penjual 

bumbu 2 orang, penjual sembako 1 orang, penjual pakaian 1 orang, 

penjual minuman 1 orang, penjual buah 1 orang dan penjual perabotan 

dapur 1 orang.  

Untuk lebih jelasnya, berikut diagram yang menunjukkan jenis 

usaha responden yang diperoleh oleh peneliti : 
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Gambar 3.18 

 

 

Gambar 3.18 Data Responden Nasabah Berdasarkan Jenis Usaha (data 

diolah) 

J. Hasil kuesioner dari nasabah BMT BIF  

1. Efisien  

Grafik 3.40 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF sudah efisien 

dalam melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat mendukung 
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etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 30% dan jawaban setuju sebanyak 70%.  

2. Rajin  

Grafik 3.41 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF rajin dalam 

melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat mendukung etos 

kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 10% dan jawaban setuju sebanyak 90%.  

3. Teratur 

Grafik 3.42 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF teratur dalam 

melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat mendukung etos 

kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 30% dan jawaban setuju sebanyak 70%. 

4. Disiplin atau tepat waktu  

Grafik 3.43 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF disiplin atau 

tepat waktu dalam melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 40% dan jawaban setuju sebanyak 60%. 
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5. Hemat  

Grafik 3.44 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF hemat dalam 

melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat mendukung etos 

kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanyak 80%.  

6. Jujur dan teliti  

Grafik 3.45 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF jujur dan teliti 

dalam melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat mendukung 
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etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban sangat setuju 

sebanyak 40% dan jawaban setuju sebanyak 60%.  

7. Rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan 

Grafik 3.46 

 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF rasional dalam 

mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakn pekerjaannya 

dan ini faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para 

karyawan dengan hasil jawaban 100% setuju. 
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8. Bersedia menerima perubahan 

Grafik 3.47 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF bersedia 

menerima masukan dan kritikan dari nasabahnya dan ini faktor yang 

dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil 

jawaban sangat setuju sebanyak 20% dan jawaban setuju sebanya 80%.  

9. Gesit dalam memanfaatkan kesempatan 

Grafik 3.48 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF gesit dalam 

memanfaatkan kesempatan bagi nasabahnya dan ini faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

100% setuju. 

10. Energik 

Grafik 3.49 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF energik atau 

semangat dalam melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 50% dan jawaban setuju sebanyak 50%. 
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11. Ketulusan dan percaya diri 

Grafik 3.50 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF tulus dan 

percaya diri dalam melaksanakn pekerjaannya dan ini faktor yang dapat 

mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 

sangat setuju sebanyak 10% dan jawaban seuju sebanyak 90%.  

12. Mampu bekerjasama 

Grafik 3.51 
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF mampu 

bekerjasama dengan nasabahnya dan ini faktor yang dapat mendukung 

etos kerja Islami bagi para karyawan dengan hasil jawaban 100% setuju. 

13. Mempunyai visi yang jauh ke depan 

Grafik 3.52 

 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa nasabah BMT BIF yang 

menjadi sampel menyatakan bahwa karyawan BMT BIF mempunyai visi 

dan misi jauh ke depan yang baik dalam meningkatkan nasabahnya dan 

ini faktor yang dapat mendukung etos kerja Islami bagi para karyawan 

dengan hasil jawaban 100% setuju. 
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