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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pertumbuhan dana 

syirkah temporer, penyaluran pembiayaan, dan asset di BMT Harapan Ummat Sidoarjo; 

menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan dana syirkah temporer, penyaluran 

pembiayaan, dan asset terhadap profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo baik 

secara simultan maupun parsial; serta untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang 

berpengaruh terhadap profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan perbankan syariah maupun 

pelayanan lembaga keuangan mikro syariah yang selalu berkembang dari waktu ke 

waktu, diantaranya adalah lembaga Baitulma>l wat al-Tamwil atau yang disingkat BMT. 

BMT melayani masyarakat khususnya UMKM. Jumlah pelayanan BMT pun kian tahun 

bertambah. Adapun BMT Harapan Ummat Sidoarjo merupakan salah satu BMT yang 

selalu mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di bidang keuangannya sejak awal 

berdiri tahun 2010 hingga tahun 2012.  
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang  menggunakan metode penelitian 

kombinasi antara pendekatan  kuantitatif  dengan analisis regresi berganda sebagai alat 

statistik dalam menganalisis pengaruh pertumbuhan dana syirkah temporer, penyaluran 

pembiayaan, dan asset terhadap profitabilitas BMT, serta pendekatan kualitatif untuk 

mempertegas hasil pendekatan kuantitatif.  
Dari pelaksanaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa BMT Harapan Ummat 

Sidoarjo mengalami pertumbuhan dana syirkah temporer, penyaluran pembiayaan, dan 

asset dari tahun ke tahun periode 2010 hingga 2012. Disamping itu, pertumbuhan dana 

syirkah temporer dan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo, sedangkan pertumbuhan asset tidak 

berpengaruh terhadap  profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Dari hasil uji F, 

secara bersama-sama pertumbuhan dana syirkah temporer, penyaluran pembiayaan dan 

asset berpengaruh positif terhadap profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo sebesar 

46,7%. Dari pendekatan kualitatif berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada 

segenap pengambil kebijakan BMT Harapan Ummat Sidoarjo menyatakan bahwa 

strategi yang dilakukan BMT Harapan Ummat Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan 

dan jumlah nasabah memicu pertumbuhan dana syirkah temporer, penyaluran 

pembiayaan, dan asset. Pertumbuhan itu mengiringi pertumbuhan pendapatan dan 

profitabilitas BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Namun efisiensi anggaran pendapatan dan 

beban juga menjadi bahan pertimbangan agar profitabilitas dapat tercapai. 

 

 

 


