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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kondisi perekonomian pada zaman ini, Bank sebagai salah satu

lembaga keuangan yang ada dituntut untuk dapat membantu dalam menciptakan

situasi ekonomi yang dapat meningkatkan efektifitas dan kreatifitas dalam

mendukung terciptanya peningkatan perekonomian ditengah masyarakat.

Peningkatan efektifitas dan kreatifitas dalam masyarakat tidak terlepas dari

peranan masyarakat untuk membantu mengerahkan dana masyarakat serta

menyalurkannya ke sektor-sektor produktif dalam menciptakan lapangan usaha.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa Bank

merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Karena

fungsi bank umum yaitu menyediakan makanisme dan alat pembayaran yang

lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana

kemudian menyalurkan kepada masyarakat dan menawarkan jasa-jasa keuangan

lainnya1.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,

yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

1 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Kuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonimi Universitas
Indonesia, 2001), Cet. Ke-1, h. 88
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masyarakat”.2 Bank syariah sebagai salah satu lembaga intermediasi Keuangan

juga dituntut untuk memenuhi kriteria tersebut dalam penciptaan usahanya.3

Salah satu pembiayaan yang sedang dibiayai oleh PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun yaitu pembiayaan modal kerja

Murabahah. Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk

dapat memiliki dengan cara transaksi-transaksi yang dibenarkan Islam4. Hal ini

sesuai dengan hadist Allah surat Al-Hadiid: 11 tentang memberikan pinjaman

yang berbunyi:

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Pembiayaan modal kerja masuk dalam bagian kontrak murabahah. Secara

sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang tersebut ditambah

keuntunga yang disepakati. Sistem murabahah ini juga diperkenankan dalam

Islam. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah: 275

2 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuanagn Lainnya, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
2001), cet-1,  h.23

3 Muhammad, Manajemen Bank Syari’iah, ( Yogyakata : Unit Penerbit dan Percetakan
(UPP) AMPYKPN, 2005), Cet. Ke-2, Edisi Revisi, h. 13

4 Akhmad Mujahidin,Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.31
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Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Kemudian jual beli murabahah ini juga dianjurkan karena mengandung

keberkahan.

Hal ini berlandaskan pada hadist Ibnu Majah:

Artinya: Dari Shaleh Ibn Shuhaibdari ayahnya berkata: “Bahwa Rasulullah

secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan

tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (Hr. Ibnu Majah)

Pembiayaan modal kerja Murabahah adalah produk penyaluran dana

dimana bank membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang

diperlukan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin
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keuntungan bank yang disepakati5. Akad atau transaksi yang digunakan dalam

pembiayaan modal kerja Murabahah ini adalah transaksi untuk mencari

keuntungan yang mengandung kepastian (Natural certainity contracts/NCC),

yaitu kontrak dengan prinsip nonbagi hasil (jual-beli dan sewa)6 dengan akad

Murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan

harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan

meminimalkan resiko. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh

kebutuhan modal kerja Murabahah tersebut bukan dengan meminjamkan uang,

melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana Bank

bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai

pengusaha (mudharib).

Menurut Adiwarman Karim, modal kerja dapat meningkatkan usaha jika

porsi modal kerja itu sendiri sesuai dengan skala usaha dan jenis usaha yang

dijalani, maka peningkatan penjualan akan didukung oleh peningkatan produksi

yang akan membutuhkan modal kerja yang diperlukan oleh usaha tersebut.7

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun sebagai

bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis usahanya juga

tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun tidak akan mungkin membiayai usaha-

usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perubahan

5Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, ( Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2004), cet-1, h.219

6 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2008), h.38
7Adiwarman Karim, Loc.cit, h.233
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asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang

dapat merugikan syi’ar Islam.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan

menawarkan produk-produknya untuk menghimpun dan menyalurkan dana

kepada pengusaha kecil, tapi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.

Balai Karimun juga berperan dalam mengembangkan atau meningkatkan

pendapatan nasabah dan Bank. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor

ekonomi usaha yang dinilai prospek, yang bertujuan untuk meningkatkan usaha

nasabah.

Dengan semakin majunya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Tg. Balai Karimun, maka pada tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Karimun menjalin kerjasama dengan PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun untuk mendukung program dari Dinas

Perindag mengalokasikan para pedagang kaki lima agar lebih tertib dalam

berdagang. Pemerintah telah menyediakan lokasi baru untuk pedagang di

panggung putri kemuning coastal area. Dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun menyalurkan pembiayaan modal kerja untuk para

pedagang kaki lima yang berjualan dipesisir Coastal Area Tg.Balai Karimun,

pedagang-pedagang ini akan dialokasikan didaerah panggung Putri Kemuning

Coastal Area. Dengan adanya pembiayaan modal kerja murabahah yang

diberikan oleh bank, tentu saja hal ini dapat meningkatkan usaha para pedagang.
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Namun yang terjadi dengan para pedagang, tidak mengalami peningkatan usaha

pedagang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah Ayat 2.

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan

dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa

dan permusuhan.

Sebanyak lima puluh delapan pedagang yang telah didata dan memenuhi

syarat yang mendapatkan pembiayaan masing-masing sebesar Rp.20.000.000 dan

Rp.12.300.000. Sistem pengembalian dari pembiayaan modal kerja ini oleh

pedagang yaitu dengan cicilan setiap harinya sebesar Rp. 35.000 dan Rp.21.000

selama waktu dua tahun. Margin yang didapati PT.Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg.Balai Karimun sebesar 25%, jumlah cicilan ini tentunya tidak

membebani para pedagang untuk membayarnya setiap hari, mengingat bahwa

daerah panggung putri kemuning coastal area merupakan tempat wisata dan

hiburan bagi masyarakat Kabupaten Karimun. Disana juga terdapat wahana

bermain anak-anak setiap sore dan malam, menjadikan pendapatan bagi pedagang

lebih meningkat dari sebelum di alokasikan oleh Disprindag atas pembiayaan

modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun. Dan

awal tahun 2013 kerjasama ini terealisasikan, para pedagang memulai kegiatannya

mencari rezeki didaerah panggung putri kemuning coastal area.
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Mayoritas pedagang panggung putri kemuning coastal area wahana

permainan anak-anak dan berjualan makanan seperti nasi goreng, mie goreng,

ayam bakar dan masih banyak yang lainnya. Setiap mereka bersaing dan harus

lebih berinisiatif serta efektif mempergunakan modal pembiayaan dari PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun untuk menarik minat

pembeli agar membeli makanan ditempat mereka berjualan. Tidak semua

pedagang bisa memanfaatkan pembiayaan modal kerja ini dengan efektif,

sehingga tidak ada pengaruh pembiayaan modal kerja Murabahah PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun dengan usaha pedagang.

Kelebihan jasa yang diberikan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun pada saat membayar cicilan para pedagang tidak

perlu setiap hari pergi ke Bank, petugas dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun yang akan mendatangi para setiap pedagang yang

dibiayai pembiayaan modal kerja murabahah. Menurut salah satu pedagang yang

menjadi nasabah pembiayaan modal kerja murabahah PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun, bahwa pembiayaan yang telah diberikan

telah membantu mereka dalam berdagang, tetapi masalah ekonomi yang membuat

pedagang tidak bisa membeli kelengkapan bahan baku, dikarnakan pembiayaan

itu tidak seutuhnya digunakan untuk bahan baku berjualan tetapi untuk kebutuhan

mereka dan pembelian gerobak seragam juga.8

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh

8 Zainal Abidin, Pedagang panggung putri kemuning costal area, Wawancara, pada
tanggal 25 Desember 2014
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Pembiayaan Modal Kerja Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang

Panggung Putri Kemuning Coastal Area di Tg.Balai Karimun di Tinjau

Menurut Ekonomi Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka pembahasan dalam penulisan ini lebih difokuskan kepada

“Pengaruh Pembiayaan Modal kerja Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang

Panggung Putri Kemuning Coastal Area di Tg.Balai Karimun di Tinjau Menurut

Ekonomi Islam”.

Adapun para pedagang yang dimaksudkan disini adalah pedagang yang

ada di panggung putri kemuning coastal area Tg.Balai Karimun, seperti pedagang

yang menjual berbagai makanan, minuman, sembako dan wahana permaiann

anak-anak dan lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan modal kerja Murabahah PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun terhadap peningkatan

usaha pedagang panggung putri kemuning coastal area di Tg.Balai Karimun

`di tinjau menurut ekonomi Islam?
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2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan modal kerja

murabahah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun

dalam meningkatkan usaha pedagang panggung putri kemuning coastal area

di Tg.Balai Karimun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peranan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Tg. Balai Karimun dalam meningkatkan usaha pedagang  panggung putri

kemuning coastal area di Tg.Balai Karimun.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pembiayaan modal

kerja murabahah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai

Karimun dalam meningkatkan usaha pedagang panggung putri kemuning

coastal area di Tg.Balai Karimun.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan

sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi.

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program

Strata Satu (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan

Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru.
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c. Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada perusahaan untuk

mengetahui berapa besarkah pengaruh pembiayaan PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun terhadap peningkatan

usaha pedagang panggung putri kemuning coastal area di Tg.Balai

Karimun.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau

merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian9. Berdasarkan

permasalahan dan landasan analisa teori di atas dapat disusun suatu hipotesa yang

merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian dan masih harus

dibuktikan secara empiris yaitu :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan modal kerja

Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun

terhadap peningkatan usaha pedagang panggung putri kemuning coastal area

di Tg.Balai Karimun (Ha).

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Tg. Balai Karimun. Penulis memilih lokasi penelitian di PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun karena merupakan salah satu

lembaga keuangan yang membantu para pedagang untuk menjalankan usahanya.

9 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada,2010), Cet. Ke-5, h.76.
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Dan juga lokasi terjangkau dan diharapkan data-data dapat dikumpulkan seakurat

mungkin.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan dan pedagang di

Panggung Putri Kemuning Coastal Area yang yang menggunakan

pembiayaan modal kerja Murabahah dari PT. Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun.

b. Objek

Objek penelitian adalah pengaruh pembiayaan modal kerja Murabahah

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun terhadap

peningkatan usaha pedagang panggung putri kemuning coastal area di

Tg.Balai Karimun di tinjau menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.10 Populasi

dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan PT.Bank Syariah Mandiri

Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun yang bertugas dibagian penyaluran

pembiayaan berjumlah 6 orang. Dan seluruh pedagang yang ada  di

10 Prof. Dr. Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung,
Alfabeta,2011) ,hal.80
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panggung putri kemuning coastal area Tg.Balai Karimun sebanyak 58

orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi.11Sampel yang dipilih secara random sampling. Random

sampling adalah salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan

secara acak dan sederhana. Dalam menentukan jumlah sampel dihitung

berdasarkan rumus slovin sebagai berikut12:

= NN(d) + 1
Keterangan:

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (0,1)

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak

jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut:

= NN(d) + 1
= 5858(0,1) + 1 = 581,58= 36,70

11 Ibid
12 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2005), h. 115.
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Jumlah populasi 58 orang diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini

adalah 36,70 atau 37 orang. Jadi penulis mengambil sampel sebanyak 37

orang dari 58 orang pedagang.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.13Adapun

sumber data dalam penelitian ini adalah Manajer dan Karyawan PT.Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun dan Pedagang

Panggung Putri Kemuning Coastal Area di Tg.Balai Karimun.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang

memerlukannya secara langsung dari tempat penelitian.14Yang menjadi

sumber data primer adalah manajer, karyawan PT.Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun dan para pedagang

Panggung Putri Kemuning Coastal Area yang menerima pembiayaan

modal kerja yang menjadi responden peneliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah

13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.
14 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif), (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2002), Ed. Ke-2, Cet. ke-3, h. 33.
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dalam bentuk publikasi15. Data tersebut yaitu beberapa buku dan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari subjek penelitian

maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) yaitu cara pengumpulan data dengan cara terjun

langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (populasi). Pengamatan

disebut juga penelitian lapangan. Penulis melakukan pengamatan secara

langsung dilokasi mengenai subjek penelitian yaitu PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun dan pedagang di Panggung

Putri Kemuning Coastal Area Tg.Balai Karimun.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan langsung atau secara lisan kepada subjek

penelitian. Peneliti akan mewawancarai karyawan PT. Bank Syariah

Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai Karimun.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.16 Penulis

memberikan beberapa daftar pertanyaan secara tertulis kepada pedagang

15 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 102.

16 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
Cet. ke-2, h. 23-24.
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dengan memberi alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan dan kemudian

dikembalikan kepada peneliti untuk diolah.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari literatur atau buku-buku

dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berupa

data yang didokumentasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg.Balai Karimun.

6. Skala Pengukuran Variabel

Mengukur tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan

skala Likert. Menurut Kinnear skala likert ini berhubungan dengan

pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu17, dengan skala penilaian

1 sampai 4, dengan varian jawaban untuk masing-masing item pertanyaan

sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban  tidak setuju diberi skor 1

2. Alternatif jawaban kurang setuju diberi skor 2

3. Alternatif jawaban  setuju diberi skor 3

4. Alternatif jawaban sangat setuju diberi skor 4

7. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

17 Husein Umar, Metode Penelitian Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta:
PT. Rajawali Pers, 2009), Ed. 2, h. 70.
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Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau

kuesioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari

variabel penelitian. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila nilai

koefisien korelasi r hitung ≥ r tabel.18 Adapun rumus yang dipakai yaitu

korelasi pearson produk moment := ∑∑ . ∑
Keterangan :

r = koefisien korelasi

x = deviasi rata-rata variabel X

= X - X

y = deviasi rata-rata variabel Y

= Y - Y 

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil penelitian

atas dasar waktu yang berbeda. Dalam artil lain, relibilitas digunakan

untuk menguji apakah instrument yang digunkan dalam waktu yang

sama, akan menghasilkan data dan kesimpulan yang juga sama.

3. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data

continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas,

18 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Ed. Ke-2,

Cet. ke-3, h. 235.
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reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan.19 Pengujian

menggunakan rumus kolmogrov smirnov.

4. Uji Hipotesis Penelitian

a. Analisa Regresi Linear Pertama

Analisa ini digunakan untuk menguji signifikan atau ada tidaknya

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya.20 Dimana

variabel Indenpenden (X) adalah pembiayaan modal kerja BSM,

sedangkan variabel Dependen (Y) adalah peningkatan usaha

pedagang. Secara sederhana Dapat dirumuskan sebagai berikut:21

Y = a + bX

Keterangan :

Y =  Nilai yang diprediksikan

a   =  Konstanta

b   =  Koefisien arah regresi linear

X  =  Nilai variabel independen

b. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Indenpenden

(X) berhubungan secara signifikan terhadap dependen (Y) dengan

α = 0,05 atau 5%. Jika t hitung > t tabel, maka terdapat hubungan

19 Husaini Usman dan Purnomo Setyady Akbar, Pengantar Statistika, ( Yogyakarta:
Bumi Aksara,  2011), Ed. Ke-2, h. 186.

20 Iqbal Hasan, pokok-pokok Materi Statistik (statistik deskriptif), (Jakarta: PT
Bumi aksara, 2002) Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, h. 249

21 Prof. Dr. Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung,
Alfabeta,2011) ,hal.188
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yang signifikan dari variabel Indenpenden terdapat variabel

Dependen.

c. Koefisien Korelasi Sederhana (r)

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan

hubungan yang terjadi. Dalam pengolahan data ini penulis

menggunakan bantuan program SPSS 17.00.

G. Model Penelitian

Model dalam penelitian ini dapat diterangkan bahwa proses pembiayaan

modal kerja Murabahah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai

Karimun akan berdampak pada peningkatan usaha pedagang. Dengan kata lain

jika pembiayaan modal kerja Murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang

Pembantu Tg. Balai Karimun telah sesuai dengan prosedur akan dapat

berpengaruh pada peningkatan usaha dan akan berdampak baik pada PT. Bank

Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg. Balai Karimun tersebut. Sebaliknya juga

jika pembiayaan modal kerja PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.

Balai Karimun  tidak sesuai dengan prosedur tertentu juga dapat berpengaruh

terhadap peningkatan usaha pedagang. Model penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut:

Gambar I.1

Kerangka Penelitian

Variabel X Variabel Y

(independen) (dependen)

Peningkatan Usaha
Pedagang

Pembiayaan Modal
Kerja Murabahah
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H. Variabel

Tabel I.1

Variabel, Definisi dan Indikator

Variabel
Penelitian

Defenisi Indikator

Pembiayaan
Modal Kerja
Murabahah (X)

Pembiayaan modal kerja adalah
produk penyaluran dana dimana
bank membiayai pembelian
barang-barang kebutuhan modal
kerja yang diperlukan oleh
nasabah sebesar harga pokok
ditambah dengan margin
keuntungan bank yang disepakati.

1. Skala usaha
2. Tinkat

Kesulitan
Usaha

3. Karakteristik
modal

4. Jenis Usaha

Peningkatan
usaha pedagang
(Y)

Peningkatan usaha pedagang
adalah proses kegiatan ekonomi
yang mengalami  kemajuan utuk
menambah kualitas, kuantitas,
tingkat dan ukuran dalam
perdagangan.

1. Keuntungan
Usaha

2. Volume
Penjualan

3. Perkembangan
Usaha

4. Kualitas Produk
5. Peningkatan

Upah buruh

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematika, maka penulis

membagi pembatasan masalah menjadi beberapa unit dan sub unit, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

hipotesis, metode penelitian, model penelitian, variabel dan

sistematika penulisan.
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BAB II : GAMBARAN UMUM PT.BANK SYARIAH MANDIRI

CABANG PEMBANTU TG.BALAI KARIMUN

Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum lokasi penelitian, yang

terdiri dari sejarah singkat berdirinya PT.Bank Syariah Mandiri

Indonesia dan cabang pembantu Tg.Balai Karimun, letak goegrafis

dan demografis, struktur organisasi, visi dan misi, sasaran dan

strategi pencapaian, produk dan jasa yang ditawarkan dari BSM

tersebut.

BAB III : TEORI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH

DAN PENINGKATAN USAHA PEDAGANG

Bab ini memaparkan tentang pembiayaan modal kerja murabahah,

yang terdiri dari pengertian pembiayaan modal kerja murabahah,

pengertian peningkatan usaha pedagang, dan perbedaan murabahah

dengan kredit konvensional.

BAB IV : PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA

MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN USAHA

PEDAGANG DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

Bab ini memaparkan tentang pengaruh pembiayaan modal kerja

murabahah PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Tg.Balai

Karimun terhadap peningkatan usaha pedagang panggung putri

kemuning coastal area Tg.Balai Karimun, dan bagaimana

pembiayaan modal kerja murabahah pt.bank syariah mandiri

cabang pembantu tg.balai karimun terhadap peningkatan usaha

pedagang ditinjau menurut ekonomi islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran.


