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Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai Pemberdayaan Ekonomi 

Nasabah Perempuan Melalui Program Paket Masa Depan (PMD) Pada BTPN 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk). 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya lembaga perbankan syariah yang mampu 

menyentuh masyarakat khususnya para wanita dalam upaya pemberdayaan 

ekonomi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanakaan program Paket 

Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan 

dan dampak bagi nasabah di Kecamatan sungai tabuk dengan adanya  program 

Paket Masa Depan (PMD) pada PT Bank BTPN Syariah. 

Penelitian ini berupan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk Desa 

Lok Baintan dan Sungai Lulut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan wawancara. Sumber data berasal dari pegawai PT BTPN Syariah, nasabah 

program Paket Masa Depan (PMD, serta dokumen. 

Melalui tenik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-

temuan. Pertama, pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya 

pemberdayaan ekonomi nasabah perempuan adalah pihak PT BTPN Syariah 

terlebih dahulu melakukan Pre-Marketing, kemudian Survei dan wawancara, 

Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) sebagai penentu apakah calon nasabah layak 

diberikan pembiayaan, selanjutnya maintenance nasabah (pertemuan rutin sentra 

dan monitoring usaha), Namun pihak bank khususnya peran pendamping ke pada 

nasabah kurang maksimal dalam memberikan arahan terkait dengan usaha yang 

dijalankan. Kedua , terdapat dampak positif dengan adanya program Paket Masa 

Depan (PMD) bagi nasabah. Dampak positif yakni bank telah memberikan 

kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan modal usaha, pendapatan nasabah 

yang meningkat, adanya Pelatihan Dasar Keanggotaan yang membuat 

pengetahuan nasabah bertambah terkait dengan pengelolaan keuangan rumah 

tangga serta mempererat hubungan persaudaraan antar sesama anggota kelompok. 

Namun ada sebagian nasabah yang tidak merasakan dampak secara signifikan 

terhadap program Paket Masa Depan (PMD) terbukti dengan adanya sebagian 

nasabah yang sesudah mendapatkan pembiayaan dan sebelum mendapatkan 

pembiayaan pendapatannya berkurang. 

 

 


