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ABSTRAK 

 

Zaenal Abidin (142021004). analisis strategi pembiayaan 

baitul maal wattamwil dimasa pandemi covid-19 (studi kasus BMT Al 

Hikmah semesta kalirejo, undaan, kudus). Program Strata 1 (S.1) 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah (ES) IAIN 

Kudus 2021. 

KSPPS BMT Al Hikmah merupakan unit jasa keuangan 

syariah yang berkantor pusat di jln. Jepara Bangsri KM 10 Mlonggo 

jepara dan telah berbadan hukum dengan nomor 

518/06/8/BH/PAD/XIV.10/XI/2011., pandemic covid 19 memiliki 

dampak yang begitu besar pada penduduk dunia, termasuk Indonesia, 

baik dalam bidang kesehatan maupun bidang ekonomi. Hal ini berdampak 

pada perekonomian masyarakat dan tentu saja berdampak langsung pada 

UMKM dan BMT. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana dampak covid 19 bagi BMT Al Hikmah Semesta cabang 

Kalirejo, Undaan Kudus dan bagaimana strategi pembiayaan baitul maal 

wattamwil dimasa pandemi covid-19 (studi kasus bmt al hikmah semesta 

kalirejo, undaan, kudus). 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah 

penelitian kualitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif karena 

peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung yaitu penelitian data 

yang diperoleh dari dokumen atau arsip BMT, sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode dalam pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara serta 

dokumentasi. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan cara 

mendeskripsikan hasil dari penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang yang telah dilakukan, bahwa 

ada beberapa dampak dari pandemi covid 19 yang dirasakan BMT Al 

Hikmah Kalirejo, diantaranya Sulitnya mencari anggota baru, macetnya 

beberapa angsuran pembiayaan dan adanya penarikan tabungan yang 

signifikan dari nasabah, maka strategi yang diterapkan pihak BMT Al 

Hikmah Semesta Cabang Kalirejo, Undaan Kudus adalah Komunikasi 

intensif dan Promosi via Media social. 

 

Kata kunci: covid 19, dampak covid 19, staregi 
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MOTTO 

 

“Yakinkan Dengan Iman, Usahakan Dengan Ilmu, 

Sampaikan Dengan Amal “ 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 
 |T ط 16

 |z ظ B 17 ب 2

 ع ‘ T 18 ت 3

 G غ s| 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق h\ 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م z| 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ء ‘ Sy 28 ش 13

 Y ي s| 29 ص 14

 |d ض 15
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memberikan perhatian dan bimbingan, sehingga penulis 
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