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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa keuangan

seperti kredit. Keberhasilan bank ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi

permintaan masyarakat atas jasa-jasa keuangan, kemudian memberikan pelayanan

secara efisien, dan menjualnya dengan harga yang bersaing.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka UU No 7 Tahun 1992

tentang perbankan disempurnakan dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang

perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang

No.10 Tahun 1998 pasal 1 pengertian bank dan bank umum disempurnakan

menjadi: Bank adalah badan usaha yang dihimpun dana masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

2.2. Perbankan Syariah

2.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata yaitu bank dan syariah. Kata bank

bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan

dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan

dana. Kata syariah dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian

yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi
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Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara

bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selan itu Bank

Syariah biasa disebut Islamic Banking atau interest fee banking, yaitu suatu sistem

perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga

(riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) (Ali:

2007: 1).

Menurut Muhammad(2005: 1) Bank Syariah adalah bank yang beroperasi

dengan tidak mengandalkan pada bunga atau  lembaga keuangan atau perbankan

yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an

dan Hadits Nabi Saw.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Perbankan Syariah adalah lembaga

keuangan   yang berfungsi sebagai perantara keuangan untuk dua pihak baik itu

bank dengan nasabah, dan tugasnya menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan

usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2.2.2. Peranan Bank Syariah

Secara khusus peranan bank syariah adalah sebagai berikut (Muhammad:

2005:16-17):

1. Menjadi perekat nasionalisme baru.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.

3. Memberikan return yang lebih baik.

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.

5. Mendorong pemerataan pendapatan.
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6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.

7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Dari pengertian di atas, bank syariah mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan

mengkonsentrasikan pada perbaikan moral para pelaku keuangan, karena dengan

cara ini perekonomian Indonesia akan bisa pulih. Salah satu penyebab krisis

ekonomi yang melanda Indonesia salah satunya karena masalah moral para pelaku

keuangan yang buruk.

2.2.3 Konsep dan Sistem Perbankan Syariah

Konsep dan sistem perbankan Islam berdasarkan sistem bagi hasil. Bank

syariah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito

prinsip syariah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan

sistem bagi hasil, jual beli dan sewa.

1. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip

yaitu:

a. Prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah

dan tabungan wadiah.

b. Prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk

deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

2. Dalam penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan tiga pola

penyaluran, yaitu:

a. Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel,

istishna dan istishna paralel.
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b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan

pembiayaan musyarakah.

c. Prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiayah bittamlik.

3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam

prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip

bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip ujroh

akan memperoleh upah atau sewa.

4. Dari pendapatan inilah yang akan dibagihasilkan antara pemilik dana dan

pengelola dana.

5. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan

dana saja, tetapi juga dari pendapatan yang berasal dari fee base income.

2.2.4 Penentuan Harga bagi Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Penentuan harga atau pengambilan keuntungan bagi bank yang

berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut (Kasmir: 2008: 98) :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.

5. Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa

dari pihak bank oleh pihak lain.

2.3 Pengertian Efektivitas

Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan

operatif dan operasional. Sehingga efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan

atau sasaran organisasi yang ditetapkan (Sumaryadi : 2005: 10).
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Efektif dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil

dan berhasil guna. Menurut Kumorotomo (2005: 362) efektivitas adalah suatu

pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas

dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil/tidaknya pekerjaan

yang dilakukan.

Skripsi oleh Sholikha Oktavi K., Seorang Mahasiswi Departemen Ilmu

Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, tahun 2009, bahwa efektivitas

dalam penyaluran pembiayaan mikro adalah dengan melihat prosedur pembiayaan

dan dampak pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan.

Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk

target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian

tujuan ini harus mengacu pada visi organisasi (Winarsih: 2005: 179).

T. Hani Handoko dalam Teza Ryandi, bahwa efektivitas adalah

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan (Ryandi:

2011: 28). Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan suatu

aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu.

2.4. Pembiayaan

2.4.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

hasil (Kasmir:2008:96). Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial
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intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari

masyarakat , ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk

kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem Perbankan

Konvensional yang berbasis bunga (interest based). Sedangkan dalam Perbankan

Syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada

keuntungan riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing)

(Anshori: 2007: 98).

Portofolio pembiayaan (financing) merupakan bagian terbesar dari aktiva

Bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan.

Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang

merupakan instrument pembiayaan Perbankan Syariah merupakan sumber

pendapatan yang dominan (Arifin: 2006: 208). Pembiayaan secara luas berarti

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik yang dilakukan sendiri maupun yang dikerjakan oleh orang lain. Dalam arti

sempit pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh

lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah (Muhammad: 2005:

304).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal

yaitu:

1. Pembiayaan produktif yaitu biaya yang ditunjukkan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik

usaha produksi, perdagangan, maupu invetasi.

2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk

memenuhi kebutuhan.
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

Ijarah Muntahiya Bitammlik.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard.

e. Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad ijarah.

Menurut Veithzal (2008:5) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian

dalam praktiknya pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan

mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari;

2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut

terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontrak prestasi) yang keduanya

dipisahkan oleh unsur waktu;

3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat

mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam  batas waktu tertentu dan

atas pertimbangan tertentu pula.
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2.4.2. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut (Muhammad: 2005: 263):

1. Memperoleh profit yang optimal.

2. Menyediakan kas yang memadai.

3. Menyimpan cadangan.

4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang

pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang

lain.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Dari fungsi pembiayaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

pembiayaan memiliki berbagai macam fungsi selain untuk memperoleh laba yang

optimal, bank juga menyediakan kas yang memadai untuk keperluan bank itu

sendiri atau untuk kepentingan nasabah yang bisa diambil kapan saja. Fungsi

lainnya yaitu untuk menyimpan cadangan yang maksudnya adalah dana yang

diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan sewaktu-waktu dapat

diambil dengan cepat, karena nasabah yang diberi pembiayaan oleh bank harus

mengembalikannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dana yang diperoleh dari

pihak ketiga tidak disalurkan lagi maka dana tersebut akan mengendap dan tidak

dapat menghasilkan apa-apa, sehingga akan timbul kelebihan dana di bank dan

bank tidak dapat memberikan imbalan kepada nasabah yang telah menyimpan

dananya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu sebagai intermediasi antara pihak-

pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu,

fungsi bank selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

pembiayaan, baik itu berupa barang maupun modal.
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2.4.3. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Khasmir (2006: 122), ada terdapat beberapa jenis pembiayaan

yang terdapat di Bank Syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Al-musyarakah

Al-musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil,

merupakan akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha

bersama. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan

keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. Al-mudharabah

Al-mudharabah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

modal, artinya akad kerjasama dimana Bank Syariah membiayai seluruh

modal dan nasabah sebagai pengelola. Pembagaian keuntungan dituang

dalam Kontrak yang disepakati sebelumnya.

c. Baial’ murabahah

Baial’ murabahah yaitu kegiatan jual beli barang. Pembiayaan ini

meliputi penentuan harga pokok ditambah keuntungan yang diharapkan

oleh nasabah yang dibiayai oleh Bank. Pembayaran oleh nasabah

dilakukan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu usaha.

d. Ijarah

Ijarah yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni

tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain yang disebut ijarah wa

iqtina.
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e. Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT)

Ijarah Muntahiya bit Tamlik (IMBT) adalah akad ijarah dimana

kepemilikan asset tetap pada yang menyewakan dan si penyewa/

mengambil manfaat atau menggunakan aset tersebut.

f. Salam

Salam adalah perjanjian pemesanan barang dengan pembayaran

lunas dimuka.

g. Ishtishna

Ishtishna adalah perjanjian pemesanan barang dengan pembayaran

diangsur.

2.4.3.1. Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna: saling)

yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu ( الِرْبحُ  ) yang berarti kelebihan dan

tambahan (keuntungan) (Al-Mushlih: 2004: 198). Jadi, murabahah diartikan

dengan saling menambah (menguntungkan). Hakikatnya adalah menjual barang

dengan harga (modal) yang diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan

keuntungan yang jelas. Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah,

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia

mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Sudarsono :2004: 62). Menurut

Rizky (2007: 96) murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
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Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal pokok

bahwa akad murabahah terdapat:

a. Pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

b. Barang yang dibeli menggunakan harga asal.

c. Terdapat tambahan keuntungan dari harga asal yang telah disepakati.

d. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah)

atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara keduanya.

e. Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu

harga produk).

Landasan hukum murabahah adalah nash al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’

yang berkaitan dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah

satu bentuk jual beli.

2.5. Sektor Usaha Mikro

2.5.1. Pengertian Sektor Usaha dan Kriterianya.

Dilihat dari kepentingan perbanakan, usaha mikro adalah suatu segmen

pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya,

karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu

dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain:

a) Perputaran usaha (turn over) umumnya cepat. Kemampuannya menyerap

dana yang relatif mahal dan dalam suatu krisis ekonomi, kegiatan

usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang, karena biaya

manajemennya yang relative rendah.
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b) Pada umumnya para pelaku usaha mikro tekun, sederhana, serta dapat

menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang

Usaha Mikro yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria usaha mikro dapat

dilihat pada Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa:

1. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah).

3. Belum melakukan manajemen/catatan keuangan, sekalipun yang

sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu mmembuat neraca

usahanya.

4. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah.

5. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainya

termasuk NPWP.

Pengembangan usaha mikro mempunyai arti strategis yaitu memperkuat

kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan distribusi pendapatan. Biro

Pusat Statistik juga membagi jenis Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan jumlah

pekerja, yaitu;

a. Usaha mikro, dengan jumlah tenaga kerja di bawah 4 orang termasuk

tenaga kerja yang tidak dibayar.
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b. Usaha kecil, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 s/d 19 orang.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam

pasal disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.5.2. Pembiayaan Usaha Mikro

Sebagaimana pasal 21 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

menjelaskan bahwa aspek pembiayaan UMKM diatur (Saiman: 2009: 9):

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha

mikro dan kecil.

2. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari

penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha Mikro

dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan

pembiayaan lainnya.

3. Usaha besar Nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang

dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian

pinjaman, hibah dan pembiayaan lainnya.

4. Pemerintah, pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan

hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber

pembiayaan yang lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro

dan Kecil.

5. Pemerintah, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk

kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana,
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dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan

bagi Usaha Mikro dan Kecil.

2.5.3. Pentingnya Modal Bagi Perkembangan UMKM

Pembiayaan UMKM melalui pembiayaan perbankan secara keseluruhan

mencerminkan tujuan yang konsisten bagi UMKM untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dan sehat. Untuk mencapai tujuan

tersebut modal sangat dibutuhkan bagi pengusaha UMKM dalam pemasaran,

pengemasan, manajemen dan teknologi informasi tentang pasar, dimana dalam

pemasaran produk pengusaha UMKM masih berorientasi pada pasar dalam

negeri. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan dan teknologi yang

digunakan masih berdasarkan pada teknologi sederhana yang padat karya,

sehingga belum memiliki daya kompetisi di pasar internasional.

UMKM dianggap sebagai ekonomi rakyat atau tulang punggung

Indonesia, yang mana untuk perkembangan usahanya harus diberi perhatian dan

bantuan modal. Keberadaan UMKM sebagai masalah ekonomi Indonesia biasanya

menjadi argumentasi untuk memberi bantuan. Dengan kata lain pentingnya modal

bagi UMKM menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan/membuat program

pemberian bantuan dalam permodalan (Kurniawan: 2011: 33).

2.5.4. Perkembangan UMKM dengan Adanya Pemberian Pembiayaan

Perbankan.

Dalam mendorong perkembangan UMKM, maka sangat diperlukan

penguatan kelembagaan ekonomi, seperti kelembagaan pendapatan yang
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membantu menyediakan dana sebagai modal usaha, pemasaran, sarana pendukung

dan prasarana penunjang. Dengan adanya pembiayaan UMKM melalui

perbankan, maka diharapkan mampu mendorong perkembangan UMKM,

diantaranya adanya peningkatan pemasaran dan kwalitas produk. Kegiatan

ekonomi diharapkan makin beragam (difersifikasi produk) dengan kwalitas

produk yang dihasilkan semakin baik dan pada gilirannya akan mendorong

kegiatan ekonomi produktif lainnya sekaligus meningkatkan pemasarannya

(Cornelis: 2005: 59-60).

Hal yang paling utama dalam memulai suatu usaha adalah modal. Oleh

karena modal usaha mempunyai peranan penting yang akan menentukan

keberhasilan usaha mikro

Berdasarkan pengertian modal diatas, modal merupakan kebutuhan bagi

setiap pengusaha dalam memulai usaha maupun untuk mengembangkan usahanya.

Pemanfaatan modal bagi usaha mikro harus benar-benar mendapat perhatian agar

dapat memberikan hasil yang baik. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara

pengusaha mikro dengan lembaga keuangan yang memberikan modal.

Kecenderungan bahwa nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan

usahanya akan lebih berkembang namun disisi lain tidak dipungkiri pula bahwa

masih ada sebagian dari mereka yang setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan

tersebut mengalami ketidakberkembangan usahanya.
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2.5.5. Pandangan Islam tentang Pemberian Pembiayaan/Modal Usaha

Surat Al-Baqarah Ayat 282
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak

ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
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menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang atau sewa

menyewa dan sebagainya.

Ayat di atas menjelaskan secara tidak langsung bagaimana pentingnya

pemberian suatu modal atau pembiayaan pada orang lain yang digambarkan pada

transaksi hutang piutang. Dimana adanya sikap saling tolong menolong diantara

pemilik modal dalam hal ini PT. Bank BRI Syariah Pekanbaru dengan nasabah

murabahah mikro dalam mengembangkan usaha untuk meningkatkan

kesejahteraan hidupnya.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menggali

informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan

penelusuran penelitian ini akan dapat dipastikan sisi ruang yang akan diteliti

dalam ruangan ini, dengan harapan penelitian ini tidak tumpang tindih dan tidak

terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang

berhasil dipilih untuk dikedepankan dapat dilihat pada Tabel 2.1:
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Tabel 2.1. Data Penelitian Terdahulu

NO
IDENTITAS

PENELITIAN PENELITIAN TERDAHULU PEMBEDA

1 Peneliti Tujuan Pembeda
Abu Nur
Khanifah Shidiq

Untuk menjelaskan perbedaan
rata-rata tingkat pendapatan
setelah anggota menggunakan
pembiayaan murabahah dan
musyarakah di BMT
Multazam

Perbedaan dari
penelitian sekarang
adalah dari tujuan
penelitian. Penelitian
sekarang untuk
mengetahui efektivitas
penyaluran
pembiayaan
murabahah terhadap
usaha mikro di BRI
Syariah. Efektivitas
yang dimaksud adalah
untuk melihat
perkembangan usaha
nasabah dan tingkat
pengembalian setelah
mendapatkan
pembiayaan.

Judul Metode Penelitian
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Tingkat
Keuntungan
Anggota BMT
pada
Pembiayaan
Murabahah dan
Musyarakah.

a. Analisis Kuantitatif
b. Analisis Komparatif

kualitatif

Hasil Penelitian
Hasil penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa tidak
ada perbedaan Musyarakah
dan Murabahah secara
signifikan baik tingkat modal
dan keuntungan.
Persamaannya berpengaruh
kuat terhadap  perkembangan
nasabah usaha mikro.

2 Peneliti Tujuan Pembeda
Aryati, Fakultas
Ekonomi dan
Manajemen,
Institut
Pertanian Bogor
2006

a. Menganalisis permintaan
dan efektivitas pembiayaan
usaha kecil pada LKMS
khususnya KBMT
khidmatul Ummah

Perbedaan dengan
penelitian sekarang
adalah
lokasi penelitian dan
bentuk sektor usaha.
Pada skripsi Aryati
lokasi penelitian yaitu
di Bogor pada KBMT
khidmatul Ummah dan
pada sektor usaha kecil.
Sedangkan yang
sekarang
adalah di jalan Tuanku
Tambusai, Pekanbaru
dan pada sektor usaha
mikro.

Judul Metode Penelitian
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Analisis
Permintaan dan
Efektivitas
Pembiayaan
Usaha Kecil
Pada Lembaga
Keuangan
Mikro Syariah
Pada KBMT
Khidmatul
Ummah

a. Analisis regresi linear
berganda

b. Analisis deskriptif

Hasil Penelitian
Permintaan pembiayaan
KBMT dipengaruhi secara
positif dengan skala usaha
yang direpresentasikan oleh
pendapatan per hari dari
nasabah KBMT, lama
nasabah menjadi anggota
KBMT, pokok angsuran,
tingkat pendidikan dan jenis
usaha. Sedangkan secara
negatif permintaan
pembiayaan KBMT
dipengaruhi oleh ada atau
tidaknya agunan dan biaya
peminjaman nasabah.

3 Peneliti Tujuan Pembeda
Sholikha Oktavi
K. H14050914
Departemen
Ilmu Ekonomi
Fakultas
Ekonomi dan
Manajemen
Institut
Pertanian Bogor
2009

a. Menganalisis faktor-faktor
yang memengaruhi
pembiayaan usaha kecil
pada LKMS khususnya
KJKS BMT BUS Lasem

b. Menganalisis efektivitas
pembiayaan usaha kecil
pada LKMS khususnya
KJKS BMT BUS lasem

Perbedaan dengan
penelitian sekarang
adalah lokasi
penelitian dan bentuk
organisasi. Pada
skripsi Sholikha
Oktavi K, lokasi
penelitian yaitu di
daerah Lasem,
Rembang, Jawa
Tengah pada KJKS
BMT Lasem.
Sedangkan yang
sekarang adalah di
jalan Tuanku
Tambusai, Pekanbaru
dengan studi pada BRI



30

Syariah Pekanbaru.

Judul Metode Penelitian
Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Pengambilan
Pembiayaan dan
Efektif
Pembiayaan
Usaha Kecil
pada Lembaga
Keuangan
Mikro Syariah

a. Analisis deskriptif dan
statistik

b. Data kualitatif dan
kuantitatif

Hasil Penelitian
a. Faktor-faktor yang

mempengaruhi secara
signifikan pengambilan
pembiayaan di KJKS BMT
BUS Lasem adalah biaya
peminjaman, jangka waktu
angsuran, dan ada tidaknya
anggunan.

b. Efektivitas pembiayaan pada
LKMS khususnya KJKS BMT
BUS Lasem berdasarkan hasil
penilaian responden dapat
dikategorikan cukup efektif.

4 Peneliti Tujuan Pembeda
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Teza Ryandi
107046102368
Konsentrasi
Perbankan
Syariah
program studi
muamalat
Fakultas
Syariah dan
Hukum,
Universitas
Islam Negeri
Syarif
Hidayatullah
Jakarta
2011

Mengetahui tingkat
keefektifan penyaluran
pembiayaan dan dampak
pembiayaan terhadap
perkembangan usaha nasabah

Perbedaan dengan
penelitian sekarang
adalah objek
penelitian dan bentuk
organisasi. Pada
skripsi Teza Ryandi,
objek penelitian yaitu
Bank Syariah Mandiri
Cabang Pembantu
Cililitan Jakarta.
Sedangkan yang
sekarang adalah pada
BRISyariah
Pekanbaru.

Judul: Metode Penelitian:
Efektivitas
Pembiayaan
Mikro pada
Nasabah PT
Bank Syariah
Mandiri Cabang
Pembantu
Cililitan

a. Analisis Deskriptif
b. Analisis Regresi Linear

Berganda

Hasil Penelitian:

Keefektifan pembiayaan

mikro berpengaruh kuat

terhadap perkembangan usaha

nasabah PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu

Cililitan. Meskipun margin

memiliki kontribusi yang

sangat besar sebagai

pengurang dari pendapatan

nasabah di Bank Syariah

Mandiri.

5 Peneliti Tujuan Pembeda
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Yayat Hidayat
Institut
Pertanian Bogor
2004

Mengetahui tingkat
keefektifan Pembiayaan Pola
Bagi Hasil Pada Baitul Maal
Wat Tamwil (BMT) Koperasi
Pondok Pesantren
(Koppontren) Hubbul Wathon

Perbedaan dengan
penelitian sekarang
adalah objek
penelitian dan bentuk
organisasi. Pada
skripsi Yayat Hidayat,
objek penelitian yaitu
Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT)
Koperasi Pondok
Pesantren
(Koppontren) Hubbul
Wathon, Bogor.
Sedangkan yang
sekarang adalah pada
BRISyariah
Pekanbaru.

Judul Metode Penelitian
Efektivitas
Pembiayaan
Pola Bagi Hasil
Pada Baitul
Maal Wat
Tamwil (BMT)
Koperasi
Pondok
Pesantren
(Koppontren)
Hubbul Wathon

a. Analisis Deskriptif
b. Analisis Regresi Linear

Berganda

Hasil Penelitian
Secara keseluruhan
pembiayaan menurut nasabah
telah efektif. Namun,
efektivitas pembiayaan secara
keseluruhan belum tercapai
sesuai dengan yang diharapkan
KBMT.

2.7. Kerangka Teoritis



33

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Variabel Indepanden (bebas) Variabel Dependen (terikat)

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan dan kajian terhadap penelitian dahulu yang relevan,

maka hipotesis yang akan diujikan kebenarannya secara empiris adalah:

1. Keefektifan pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro

Keefektifan dalam penyaluran pembiayaan mikro adalah dengan melihat

prosedur pembiayaan dan dampak pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan

dan keuntungan (Sholikha: 2009).

Penelitian mengenai keefektifan pembiayaan murabahah terhadap usaha

mikro dilakukan oleh:

Teza Ryandi (2011) tentang efektivitas pembiayaan mikro pada nasabah PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan. Penelitian ini menyatakan bahwa

Pendapatan Sebelum (X1)

Usaha Mikro dari Segi
Pendapatan Sesudah (Y)

Pokok Angsuran (X3)

Margin (X4)

Besar Pembiayaan (X2)
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keefektifan pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap nasabah pada PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Cililitan.

Hipotesis alternatif yang diajukan dengan dasar penelitian di atas adalah:

H1 : Diduga keefektifan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap usaha

mikro pada PT. Bank BRISyariah Cabang Pekanbaru.

2. Pendapatan sebelum terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk

memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya.

Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah alat

pembayaran, alat pertukaran dan alat perbandingan peningkatan pendapatan.

Penelitian mengenai pendapatan sebelum terhadap pendapatan sesudah nasabah

usaha mikro dilakukan oleh:

Abu Nur Khanifah Shidiq (2008) tentang tingkat keuntungan anggota BMT pada

pembiayaan murabahah dan musyarakah. Penelitian ini menyatakan bahwa

pendapatan sebelum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sesudah

memperoleh pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro.

Berdasarkan penelitian diatas hipotesis yang diajukan:

H2 : Diduga pendapatan sebelum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

sesudah nasabah usaha mikro pada PT. Bank BRISyariah Cabang

Pekanbaru.

3. Besar pembiayaan terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri
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maupun yang dikerjakan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai

untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga  pembiayaan

seperti Bank Syariah kepada nasabah (Muhammad:2005:304).

Jadi besar pembiayaan adalah besar pendanaan yang dikeluarkan oleh

lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan

nasabah baik untuk kehidupannya maupun untuk pengembangan usaha.

Penelitian mengenai besar pembiayaan terhadap pendapatan sesudah nasabah

usaha mikro dilakukan oleh:

Yayat Hidayat (2004) tentang efektivitas pembiayaan pola bagi hasil pada Baitul

Maal Wat Tamwil (BMT) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Hubbul Wathon.

Penelitian ini menyatakan bahwa besar pembiayaan berpengaruh signifikan

terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Hipotesis alternatif yang diajukan dengan dasar penelitian di atas adalah:

H3 : Diduga besar pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

sesudah nasabah usaha mikro pada PT. Bank BRISyariah Cabang

Pekanbaru.

4. Pokok angsuran terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Pokok angsuran adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah setiap bulan

untuk membayar peminjaman yang diberikan pihak Bank sampai jangka waktu

yang telah ditentukan.

Penelitian mengenai pokok angsuran terhadap pendapatan sesudah

nasabah usaha mikro. dilakukan oleh:

Aryati (2006) dalam skripsi yang berjudul “Analisis permintaan dan efektivitas

pembiayaan usaha kecil pada lembaga keuangan mikro syariah pada KBMT
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Khidmatul Ummah. Penelitian ini menyatakan bahwa pokok angsuran berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Hipotesis alternatif yang diajukan dengan dasar penelitian di atas adalah:

H4 : Diduga pokok angsuran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

sesudah nasabah usaha mikro pada PT. Bank BRISyariah Cabang

Pekanbaru.

5. Margin terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha mikro.

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah

persentase tertentu yang ditetapkan per tahun, perhitungan marjin keuntungan

secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan

margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan (Karim: 2006: 280).

Portofolio pembiayaan (financing) merupakan bagian terbesar dari aktiva

Bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan.

Dengan demikian maka pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli

merupakan sumber pendapatan yang dominan (Arifin: 2006: 208).

Penelitian mengenai margin terhadap pendapatan sesudah nasabah usaha

mikro dilakukan oleh:

Abu Nur Khanifah Shidiq (2008) tentang tingkat keuntungan anggota BMT pada

pembiayaan murabahah dan musyarakah. Penelitian ini menyatakan bahwa

margin berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sesudah memperoleh

pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro.

Berdasarkan penelitian diatas hipotesis yang diajukan:

H5 : Diduga margin berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sesudah

nasabah usaha mikro pada PT. Bank BRISyariah Cabang Pekanbaru.


