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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Baitul Maal Wat Tamwil 

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil 

Secara harfiah/ lughowi, Baitul maal berarti rumah dana, dan baitul 

tamwil berarti rumah usaha. Baitul maal ini sudah ada sejak zaman 

Rasulullah, berkembang pesat pada abat pertengahan. Baitul maal berfungsi 

sebagai pengumpulan dana dan penyaluran untuk kepentingan sosial, 

sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif 

keuntungan (laba). Jadi baitul maal wat tamwil adalah lembaga yang bergerak 

dibidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.12 

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, baitul maal adalah lembaga 

keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan 

uang Negara sesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Suhrawardi K. 

Lubis, menyatakan baitul maal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu 

lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan Negara 

terutama keuangan, baik yang berkaitan dengan soal pemasukan dan 

pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan 

lain-lain.13 

                                                             
12Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama 

(Jakarta: Kencana 2012),  353. 
13Ibid.,  354 
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Menurut Arief Budiharto, baitul maal wat tamwil (BMT) adalah 

kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas 

ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan. Pengertian 

lain dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah balai usaha mandiri 

terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil. Dari segi 

baitul maal, BMT menerima titipan badan amil zakat infaq dan sedekah 

(BAZIS) dari dana zakat, sedekah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan 

masyarakat kecil, fakir dan miskin. Pada aspek baitul tamwil, BMT 

mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan 

pengusaha kecil dan anggota.14 

2. Tujuan BMT  

Adapun tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas 

usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan 

anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, 

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal 

yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelola. 

BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan 

dikelola secara professional. Baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan 

anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infaq, sedekah, wakaf 

secara halal. 

                                                             
14Ibid.,354 
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BMT berbadan hukum koperasi dan usaha kecil dan menengah, 

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat 

muslim dan perkembangan Negara Islam. Dasar hukum dari keberadaan 

institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran Al-Quran untuk 

menyantuni orang miskin sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat  al-

ma’arij ayat 24-25: 

 (٢٥) ِللسَّائِِل َواْلَمْحُرومِ   (٢٤) َوالَِّذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوم  

Artinya : 

“Dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam 

hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang 

tidak mempunyai bagian apa-apa (yang tidak minta)”.15 

3. Peran dan Fungsi BMT 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan, BMT melakukan peran dan 

fungsinya dalam beberapa hal, menurut Ridwan (2014: 131) dalam bukunya 

Ismail Nawawi adalah sebagai berikut:16 

a) Mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengorganisasi, mendorong serta 

mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat 

dan daerah kerjanya. 

                                                             
15Ibid., 355 
16Ismail Nawawi, Ekonomi Kelembagaan Syariah: Dalam Pusaran Perekonomian Global 

Sebuah Tuntutan dan Realitas (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009),  103. 
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b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan 

Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 

global. 

c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan 

penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu 

melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar. 

d) Menjadi perantara keuangan antara aqniyah sebagai shohibul maal dan 

dhu’afasebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infaq, 

sadaqah, wakaf, hibah dan lainnya. BMT dalam fungsi ini bertindak 

sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, 

dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada 

golongan-golongan yang membutuhkan (dhu’afa). 

e) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana baik sebagai pemodal 

maupun menyimpan dengan pengguna dana untuk mengembangkan 

usaha produktif. 

4. Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana 

Menurut Muhammad Ridwan, sumber dana BMT berasal dari 

anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito 

maupun bentuk-bentuk lainnya. Sumber dana tersebut digunakan oleh 
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BMTuntuk membiayai operasional rutin. Dalam melaksanakan ketentuan ini 

BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip wadi’ah dan mudharabah.17 

a) Prinsip Wadi’ah 

Wadi’ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi’ah dalam produk 

BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. 

Pengembangan prinsip wadi’ah menjadi dua bagian yaitu: 

1) Wadi’ah Amanah 

Wadi’ah Amanahyaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT 

memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. 

Penyimpan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan 

keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah 

mungkin tidak aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya 

penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada 

penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk 

biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini 

lebih dikenal dengan sebutan save deposito box. 

2) Wadi’ah Yad Dhamanah 

Wadi’ah Yad Dhamanahyaitu penitipan barang atau uang (umumnya 

uang), dimana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas 

dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa 

bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan 

untuk menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk 

                                                             
17Ibid.,366 
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ini untuk menampung titipan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana 

sosial lainnya. Produk ini kemungkinan kurang menarik karena jumlah 

bonus tidak terdapat kepastian dan tergantung pada manajemen BMT. 

b) Prinsip Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharaba yang berarti memukul. Orang 

yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan 

tangannya untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud mudharabah 

dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (shahibul 

maal) dengan pengusaha (mudharib).Mudharabah secara umum dibagi 

menjadi dua yakni mudharabah mutlaqah dan muqayadah 

1) Mudharabah Mutlaqah (umum / bebas) 

Mudharabah Mutlaqahyaitu akad penyimpanan dari anggota 

kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak 

mendapatkan pembatasan apapun dalam pengunaan dananya. 

BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan 

untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan 

berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah diawal 

akad.  

2) Mudharabah Muqayadah (terikat) 

Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem 

bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. 

Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat 

dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad 
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ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam 

penggunaannya. Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan 

dimuka dengan nisbah tertentu. 

Sedangkan Menurut Buchari Alma Donni Juni Priansa, terdapat 

berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu 

mengacu pada dua jenis akad, yakni akad tijarah dan syirkah. Masing-masing 

akan diuraikan sebagai berikut: 

a) Akad ijarah (jual beli) 

Akad ijarahyakni perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT 

dengan anggota dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah 

investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang 

kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran 

atau pengembalian dibayar pada saat jatuh tempo pengembaliannya. 

b) Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil) 

1) Musyarakah 

Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana 

antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan 

porsi penyertaan. 

2) Mudharabah 

Suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota dimana BMT 

menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam 

berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. 
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Penggalangan dana BMT disalurkan untuk sektor perdagangan 

industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi. Kontruksi, 

percetakan, dan jasa. Adapun pola angsuran dapat berdasarkan harian, 

mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo. 

B. Definisi Kesejahteraan 

1. Kesejahteraan dalam Pandangan Dunia 

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah 

kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu 

kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan 

yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki 

status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap 

sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan 

kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda 

dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, 

makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut 

telah melanggar HAM.18 

2. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam  

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana 

dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, 

makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, 

                                                             
18 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press 2005), 

24. 
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dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang 

berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat 

dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu 

sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad 

Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi : 

 (١٠٧) َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ 

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-anbiyâ’ [21]: 107). 

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek 

ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. 

Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan 

sesama manusia (habl min Allâh wa habl min an-nâs). Demikian pula 

anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang 

di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran 

Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat 

syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial. 

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi 

kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, 

sebegaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan 

Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-



20 
 

Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat 

sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.19 

Kesejahateraan sosial dalam Islam adalah pilar terpenting dalam 

keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan 

oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah 

SWT. (Q.S. Ar-Ra’du:36) dan (Q.S. Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi 

piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut 

hal ini, Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi 

kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan 

rantai yang membelenggunnya (Q.S. Al-A’raaf:157).20 

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan indiviu 

merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut 

masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya dengan masyarakat. 

3. Pengukuran  kesejahteraan  

Sumber modal bagi usaha mikro terbagi menjadi dua yaitu modal 

sendiri dan modal dari luar. Peningkatan kesejahteraan usaha dapat 

disamakan dengan keberhasilan usaha. Artinya, tolak ukur peningkatan 

kesejahteraan dapat disamakan dengan tolak ukur keberhasilan usaha. 

Keberhasilan usaha dapat diukur dari berbagai segi. Diantaranya dari laba 

usaha yang berhasil dicapai oleh para pengusaha dalam kurun waktu 

tertentu. Keberhasilan usaha juga dapat diidentikkan dengan perkembangan 

                                                             
19Ibid.,85 
20Ibid.,89 
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perusahaaan, yaitu proses peningkatan kuantitas dan dimensi perusahaan. 

Perkembangan perusahaan adalah bertambahnya karyawan, penjualan, aset 

yang dimiliki, pendapatan, dan stabilitas usaha.21 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan di antaranya adalah menurut kriteria Badan Pusat Statistik 

(BPS), yakni menggunakan kriteria yang didasarkan pada pengeluaran 

konsumsi rumah tangga, baik pangan maupun non pangan (pendekatan 

kemiskinan). Disamping itu Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) dalam pendekatan kesejahteraan mengukur tingkat 

kesejahteraan dengan kriteria (1) kesejahteraan subjektif; (2) 

kesejahteraan dasar yang dibagi menjadi tiga indeks, yaitu kesehatan dan 

gizi, kekayaan materi, dan pengetahuan; (3) lingkungan  pendukung yang 

antara lain lingkungan alam, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, 

lingkungan politik, dan infrastruktur serta pelayanan.Stiglitz (2011) 

menyatakan bahwa untuk mendefenisikan kesejahteraan, rumusan 

multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus 

diperhitungkan adalah (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, 

dan kekayaan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, 

termasuk bekerja; (5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan 

dan kekerabatan sosial; (7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa 

depan); dan (8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun 

                                                             
21Heppy Prasetya, Muhammad Nafik, “Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

melalui Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahterah Gresik,” Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 4 

(april 2016),  327. 
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fisik.Semua dimensi tersebut menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan 

untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif. Indikator-

indikator objektif kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia.22 

C. Pengusaha Mikro 

1. Pengertian Pengusaha Mikro 

Menurut Schermerhorn, pengusaha kecil dan menengah 

(enterpreneurs) adalah orang yang berani mengambil resiko secara individu 

untuk mengejar peluang dalam situasi yang orang lain belum menyadarinya 

atau  menganggap sebagai ancaman. Dengan keberanian penguasaha 

mengambil resiko sebelum orang lain memikirkan, pengusaha tampil sebagai 

individu yang kreatif dan ulet .23 

Pengusaha kecil dan menengah adalah orang yang mendobrak sistem 

ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, 

dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. 

Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru 

ataupun bisa pula dilakukan dalam organisasi bisnis yang sudah ada. 

 

 

 

 

                                                             
22Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam” Equilibrium, vol. 3, No. 2 (Tahun 2015), 

23. 
23Sumanto, “pengujian Model Alat Ukur Kesejahteraan Subjektif Pengusaha Kecil dan 

Menengah (PKM) Provinsi Yogyakarta dengan Struktur Equation Modelling (SEM,”Iinformasi, 

Vol. 17. No. 02 (Tahun 2012), 122. 
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2. Karakteristik Usaha Mikro  

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 

29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :24 

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan 

WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus 

juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank 

paling banyak Rp 50.000.000. 

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut : 

a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu 

dapat berganti. 

b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pandah 

tempat. 

c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, 

dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

d) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, 

umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang 

memadai. 

e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir. 

f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP. 

g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimilki kurang dari 4 orang. 

                                                             
24Dewi Anggraini, Syahrir HakimNasution, “peranan Kredit Rakyat (KUR) bagi 

Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)” Jurnal Ekonomi dan Keuangan 

vol. 1. No.3, (februari 2013), 109  
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3. Beberapa Masalah yang Dihadapi Pengusaha Mikro 

Menurut Hubeis (2009: 4-6) permasalan umum yang biasanya 

terjadi pada UMKM yaitu :25 

a) Kesulitan pemasaran 

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi 

perkembangan UMK. Dari hasil studi yang dilakukan oleh james dan 

akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM 

tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait 

dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan 

promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam 

era perdagangan bebas. 

b) Keterbatasan Finansial 

Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMK di Indonesia, yakni 

dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal 

kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat 

diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada 

umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau 

sumber-sumber informal, namu sumber-sumber permodalan ini sering 

tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. 

Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor 

informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMK. 

                                                             
25Ibid., 110 
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c) Keterbatasan SDM 

Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah 

keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, 

manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering 

design, quality control, organisasi bisnis,akuntansi data processing, 

teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat 

dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas 

pangsa pasar dan menembus pasar barang. 

d) Masalah Bahan Baku 

Keterbatasanbahan baku serta kesulitan dalam memeperolehnya dapat 

menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di 

Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak 

pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke 

kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku. 

e) Keterbatasan Teknologi 

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang 

tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang 

bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi 

menjadi kurang maksimal, dan kualitas produkrelatif rendah. 
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f) Kemampuan Manajemen 

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola 

manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan 

usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas. 

g) Kemitraan 

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha 

dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan 

pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun 

tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang 

setara sebagai mitra kerja. 

 




