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           Produktivitasa adalah sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai 

pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok 

lebih baik dari hari ini, secara teknis produktivitas merupakan perbandingan antara 

hasil yang dicapai dan keseluruhan sember daya yang dipergunakan. Peran Baitul 

Maal Wat Tanwil dalam meninngkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM)  perlu melibatkan banyak komponen terutama UMKM itu 

sendiri. UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau 

dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan 

tertentu. Dari situlah BMT dapat bisa meningkatkan dan mampu menjadikan UMKM 

menjadi produktiv dan bisa meningkatkan  pendapatan masyarakat yang menjadi 

anggota. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh (1) untuk mengetahui peran 

baitul maal wat tanwil dalam meningkatkan produktivitas UMKM Di Tayu (2) 

mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi BMT Bina Umat Sejahtara dalam 

meningkatkan produktivitas UMKM. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan pendekatan 

kualitatif. Penentuan sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, survei, wawancara, dan dokumenter. Teknik keabsahan data 

menggunakan trianggulasi metode, trianggulasi peneliti, trianggulasi sumber, 

trianggulasi situasi dan trianggulasi teori. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan redaksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verivikasi, analisi 

data selama dilapanagan. 

Hasil penelitian ini adalah peran KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra dalam 

meningkatkan produktivitas  usaha mikro, kecil dan menengah adalah memberikan 

pembiayaan . selain pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtra 

yang juga diberikan dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil dan 

menengah adalah pembinaan, pelatihan kewirausahaan kepada anggota dan 

memasarkan produk binaan UMKM. dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 

produktivitas UMKM keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam 

melakukan penyuluhan dan pendampingan UMKM , serta sering bergntinya karyawan 

BMT  yang dimutasi kedaerah lain. Sedangkan kendala-kendala dari luar yang 

menghambat BMT dalam meningkatkan produktivitas UMKM meliputi : kondisi 

usaha yang sebagian belum setabil, kepercayaan terhadap koprasi berkurang, 

kurangnya disiplin anggota, permasalahan teknis UMKM, dan paradigm bank 

konvensonal masih kuat. 
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