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BAB III

TEORI PEMBIAYAAN MODAL KERJA MURABAHAH DAN
PENINGKATAN USAHA PEDAGANG

A. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang

merupakan defisit unit.1 Pembiayaan secara luas, berarti financing atau

pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk menduung investasi

yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Dalam arti sempit, pembiayaan  dipakai untuk mendifinisikan pendanaan yang

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank syariah kepada nasabah.2

Menurut Ahmad Sumiyanto, Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan

dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha

yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan

dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.3

Disisi lain, menurut Adiwarman Karim, Pembiayaan merupakan salah

satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas

penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.4

1 Syafi ‘i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Prees,
2001), cet-1, h.160

2Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN, tt), cet-1,
h.260

3 Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta : ISES Pub, 2008),
h.165

4 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,(Jakarta : RajaGrafindo
Persada,2013), h.113.
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Menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah

suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk

dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi

pembiayaan tersebut.

2. Pembagian Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga

bagian, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi

kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha

produksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi

kebutuhan.5

Menurut keperluan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal

berikut:

- Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- Peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,

maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil

produksi.

- Perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.

c. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang

modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

5 Syafi ‘i Antonio, Bank syariah dari teory ke praktek, (Jakarta : Gema Insani Prees,
2001),h.99
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3. Pembiayaan yang Berlaku pada Bank Syariah

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan

yang berlaku pada bank syariah, yaitu:6

a. Prinsip Bagi-Hasil (Profil Sharing)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam

empat akad utama, yaitu:

1. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk

suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana (amal/ expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana

pihak pertama(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal,

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian

hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami

kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik

modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena

penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

3. Al-Muzaro’ah

Al-Muzaro’ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara

pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan

6 Ibid,h.102
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pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan

imbalan bagian tertentu (persentase) bagi hasil panen.

4. Al-Musaqoh

Al-Musaqoh adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan

dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas

penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas

nisbah tertentu dari hasil panen.7

b. Prinsip Jual Beli (sale and purchase)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah:

1. Bai Al-Murabahah

Bai Al-Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar

harga perolahan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh

para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga

perolehan kepada pembeli.

Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk natural certain

contracts,karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of

profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh.8

2. Bai As-salam

Bai As-Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan

dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu

secara penuh.9

7 Ibid, h.101
8 Adiwarman.A.Karim,“Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta:PT.Raja

Grafindo Persada,2010).Cet-7.hal.97
9 Ibid,hal.102
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3. Bai Al-Istishna

Bai Al-Istishna adalah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual

membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

4. Prinsip sewa (Operational lease and financial lease)

Prisisp sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah al-ijarah.

Al-ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang

membolehkan penyewa memamfaatkan barang tersebut denagn

membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah masa akad

berakhhir, maka brang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Al-ijarah muntahiya bittamlik merupakan kombiasi jual beli dan sewa

menyewa suatu barang antara bank dan nasabah yang diberikan hak

untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.

c. Prinsip Jasa (fee-based servises)

1. Al-Wakalah

Al-wakalah adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank

merupakan kuasa dari yag menitipkan untuk mengelola uang atau surat

berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai

imbalannya.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan

kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

tertentu, seperti pembukaan L/C, i kaso dan transfer uang.
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2. Al-Kafalah

Al-kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank

sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak

kedua (yang ditanggung, makfuul anhu atau ashil).

3. Ar-Rahn

Ar-rahn adalah adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan

tersebut harus memiliki nilai ekonomis.10

4. Pengertian Pembiayan Modal Kerja

Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan modal kerja adalah

pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk

membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip

syariah.11 Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja maksimum selama 1

tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil

analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Sedangkan pendapat Kasmir tentang modal kerja adalah investasi yang

ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank,

surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya.12.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah,

Jenis-jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

10 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori  Ke Praktek, (Jakarta:gema insani
press,2001). h. 128

11 Adiwarman Karim, Op.cit., h.234.
12 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:Rajawali Press,2011),h.250.
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a. Pembiayaan modal kerja Mudharabah

b. Pembiayaan modal kerja Istishna’

c. Pembiayaan modal kerja Salam

d. Pembiayaan modal kerja Murabahah

e. Pembiayaan modal kerja Ijarah

5. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga bai’ bitsmanil ajil. Kata murabahah

berasal dari kata ribhu (keuntungan), sehingga murabahah berarti saling

menguntungkan, secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah

keuntungan yang disepakati. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu

pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan

permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau

tambahan harga yang transparan.

Adiwarman Karim mendefinisikan murabahah adalah akad jual beli

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungnan (margin) yang

disepakati oleh penjual dan pembeli13. Pada pembiayaan murabahah,

penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya

dilakukan secara tunai, tangguh, atau mencicil.

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, menyatakan

bahwa Murabahah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

13 Ibid,  h.88.
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mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.14Dalam

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian murabahah, yaitu menjaul

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.15

6. Landasan Hukum

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta

didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in serta Ulama-

ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Landasan hukum akad murabahah ini adalah:

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli,

diantaranya adalah firman Allah dalam surat Qs.Al-Baqarah:275:

بَاَوأََحلَّ هللاُ اْلبَْیَع  َم الرِّ َوَحرَّ

Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan

murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

14 Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teory dan Pratik Kontemporer, (Jakarta :
Salemba 4, 2009), h.180.

15 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012),
h.57.
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Dan firman Allah surat An-Nisaa ayat 29:

یَاأَیَُّھا الَِّذیَن َءاَمنُوا الَتَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً 

نُكمْ  .َعن تََراٍض مِّ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
diantara kamu”.

b. As-sunnah

1. Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam: “Pendapatan yang

paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli

yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

2. Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

َوالُمقـَاَرَضة, البَْیُع إِلَى أََجلٍ : ثَالٌَث فِْیِھنَّ البََرَكة: أَنَّ النَّبِي َصلىَّ هللاُ َعلَْیِھ َوآلِِھ َوَسلََّم قَالَ 

ِعْیِر لِْلبَْیِت الَ لِْلبَْیعِ  )َرَواهُ اْبُن َماَجھ. (َو َخْلطُ البُّر بِالشَّ

Artinya: ”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual

dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain

dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung

untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu

Majah).

c. Fatwa Dewan Syariah Nasonal Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-

MUI/IV/2000, Tentang Murabahah.16 Fatwa tersebut membahas tentang

ketentuan umum murabahah dalam bank. syariah, ketentuan kepada

16 Rizal Yaya, Op.cit., h.113
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nasabah, jaminan utang, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut

pada nasabah.

7. Rukun Jual Beli Murabahah

a. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu:

- Penjual

- Pembeli

b. Obyek yang diakadkan, yang mencakup:

- Barang yang diperjualbelikan

- Harga

c. Akad/Sighat yang terdiri dari:

- Ijab (serah)

- Qabul (terima)

Syarat Jual Beli Murabahahrukun-rukun murabahah diatas harus

memenuhi syarat sebagai beriku:

1. Ciri-ciri pihak yang berakad :

a. Cakap hukum.

b. Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah

tekanan atau ancaman.

2. Obyek yang diperjualbelikan harus:

a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.

b. Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.

c. Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat

dilakukan.
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d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima

pembeli.

3. Akad atau Sighat dalam murabahah :

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.

b. Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi

barang maupun harga yang disepakati.

c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan

transaksi pada kejadian yang akan datang.

8. Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini

bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat

jual beli murabahah. Murabahah memiliki dua jenis, yaitu:17

a. Murabahah tanpa pesanan yaitu ada pembeli atau tidak adanya pembeli,

bank syariah menyediakan barang.

b. Murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank syariah baruakan melakukan

transaksi jual beli apabila ada yang memesan barang.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:18

a. Sifatnya mengikat yaitu murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat

untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.

17 Muhammad Yusuf, Bisnis Syariah, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2011),h.102
18 Muhammad Yusuf, Ibid.



54

b. Sifatnya tidak mengikat yaitu walaupun nasabahnya telah melakukan

pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang

tersebut.

9. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Secara perbankan, prinsip jual beli (murabahah) mempunyai beberapa

manfaat dan resiko didalamnya. Manfaat pembiayaan modal kerja murabahah

adalah:19

a. Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya,serta mengetahui arga

pokok barang dan keuntungan (mark up) yang diartikan sebagai presentase

harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.

b. Subyek penjualan adalah barang atau komoditas

c. Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran

d. Subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya

mampu mengirimkan kepada pembeli

Sedangkan pembiayaan modal kerja murabahah memiliki resiko

sebagai berikut:20

a. Fluktuasi harga komperantif, ini terjasi bila suatu harga barang dipasar

mengalami kenaikan setelah bank membelikan brang untuk nasabah. Maka

bak tidak dapat menaikan atau mengubah harga jual beli tersebut.

19 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest Astudy Of The Prohibition Of Riba and
Its Contemporery Interpretation, ahli bahsa oleh muhammad Ufuqul,(Yogyakarta: Pusataka Pelajar
Offset),Cet 1,hal.139

20 Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teory Ke Praktek, (Jakarta:Gema Insani
Press,2001). hal.107



55

b. Kelalaian atau defult, yakni nasabah sengaja tidak membayar angsurannya

kepada bank.

c. Barang nasabah dijual oleh nasabah. Karena bai-murabahah bersifat milik

nasabah. Maka resiko defult akan besar.

d. Penolakan nasabah, bila barang yang terimanya tidak sesuai dengan

pesanan. Bank harus mencari lagi pihak lainn untuk menjualnya.

10. Indikator – Indikator Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Agar pembiayaan modal kerja Murbahah berjalan dengan baik, maka

pembiayaan modal kerja Murabahah harus memiliki indikator-indikator

sebagai berikut:21

a. Skala Usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat

tergantung kepala skala usaha yang dijalankan.

b. Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui pengusaha

dalam berusaha.

c. Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan dilakukan dalam

pembiayaan.

d. Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masing-masing jenis

usaha berbeda-beda.

21 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2013), h.234
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11. Tahapan Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Disetiap pembiayaan atau transaksi didalam perbankan, memiliki

berbagai macam tahapan untuk menuju proses pencairan dana. Tahapan itu

sebagai berikut:

a. Kegiatan solicit yaitu marketing aktif dalam mencari nasabah pembiayaan

yang potensial, berkarakter baik dan ada kemungkinan membutuhkan

pembiayaan atau walk in customer yaitu nasabah aktif dalam melakukan

permohonan pembiayaan ke bank syariah

b. Wawancara dengan nasabah dalam upaya untuk mencari tahu tentang

purpose, amount, repayment, term dan 5C yaitu character, collateral,

capital, capacity dan condition of economy

c. Informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin/bagi hasil yang

dikenakan ke nasabah.

d. Formulir Permohonan Pembiayaan.

e. Kegiatan on the spot yaitu survey usaha calon mudharib.

f. Menilai taksasi agunan. Yang perlu diperhatikan dalam menilai agunan

adalah nilai yang wajar, legalitas jaminan, marketable dan coverable. Nilai

yang diakui oleh bank maksimal 70% dari nilai pasar.

g. Menilai legalitas usaha dengan memeriksa NPWP, TDP, izin-izin usaha dari

kelurahan setempat, dll.

h. Beberapa hal penting yang dapat diketahui dari BI checking adalah nama

Bank yang telah memberikan pembiayaan, outstanding di bank tersebut,

kolektibilitas, jangka waktu, cross check jaminan, tujuan pembiayaan
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i. Kelengkapan dokumen dan syarat administratif yaitu data pendukung

permohonan pembiayaan.

j. Lembar usulan pembiayaan.

k. Nota analisis pembiayaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi resiko dan

mengetahui kapabilitas repayment.

l. Surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) dengan Syarat dan

ketentuan yaitu  syarat penandatanganan, syarat pencairan, syarat-syarat

lain.

m. Pengikatan akad pembiayaan dan jaminan.

n. Penyerahan dokumen-dokumen jaminan.

o. Pengecekan pemenuhan syarat-syarat sesuai SOP (Standart Operating

Procedure) pembiayaan.

p. Memo untuk Administrasi Pembiayaan

q. Daftar pengecekan realisasi pembiayaan (DPRP)

r. Otorisasi MO (Manajer Operasional)

s. Pengarsipan dokumen-dokumen

t. Pengamanan dokumen-dokumen jaminan.

u. Tanda terima uang nasabah

v. Pembukaan Costumer Facility atau pendaftaran fasilitas baru
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12. Skema Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Dalam pemiayaan murabahah, ada dua atau tiga pihak yang melakukan

transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai

pembeli barang. Skema pembiayaan murabahah sebagai berikut:22

Gambar III.1

Skema Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

1. Negosiasi & persyaratan

2. Akad jual beli

6. Bayar

3. Beli Barang 5. Terima barang & dokumen

4. Kirim barang

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negoisasi tentang rencana transaksi

jual beli yang akan dilakukan. Dan syarat-syarat tentang barang yang akan

menjadi objek murabahah.

2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank

syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sudah ditetapkan

barang dan harga jualnya.

3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasaba, maka

bank syariah membeli barang dari supplier.

22 Drs. Ismail, Perbankan Syariah., (Jakarta:Kencana.2011).h.139

Bank Syariah Nasabah

SUPPLIER
PENJUAL
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4. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.

5. Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen

kepemilikan barang tersebut.

6. Setelah menerima barangdan dokumen, maka nasabah melakukan

pembayaran. Pembayaran yang biasa dilakukan nasabah yaitu dengan cara

angsuran.

B. Peningkatan Usaha Pedagang

1. Pengertian Peningkatan Usaha Pedagang

Dalam kamus bahasa Indonesia, peningkatan merupakan proses, cara

atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya.23 Peningkatan

berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk

menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas.

Usaha kecil bukan merupakan perusahaan besar dalam skala yang lebih

kecil.mereka sangat berbeda dalam bentuk organisasi, posisi pasar, kapasitas

karyawan, gaya manajerial, struktur organisasi, dan sumber daya keuangan.

Namun, perbedaan tersebut biasanya dilihat sebagai kekuatan bagi pemilik

usaha pemilik bisnis kecil, yang banyak mendapatkan banyak keuntungan

dalam mengelola bisnis kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, kuat, dan

multinasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan Usaha kecil menurut Undang –

Undang No. 9 tahun 1995 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteri kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta

23 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,( Jakarta:Modern English
Press,1991),h.1620.
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kepemilikan. Upaya masyarakat dalam menjalankan usahanya seringkali

terhambat karena tidak memiliki modal yang cukup. Dan usaha dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah

setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian

yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan

dan atau laba.24 Dan yang terakhir, yang dimaksud pedagang adalah orang

yang berkerja sebagai pedagang yang menjual dan membeli barang untuk

memperoleh keunungan.25

Jadi, peningkatan usaha pedagang adalah proses kegiatan ekonomi yang

mengalami  kemajuan utuk menambah kualitas, kuantitas, tingkat dan ukuran

dalam perdagangan.

2. Faktor-Faktor dalam Berusaha

Dalam berusaha terdapat berbagai faktor-faktor dalam pelaksanaan

berusaha, faktor-faktor itu adalah:26

a. Sumber daya manusia.

Dalam menjalankan usaha, memerlukan sumber daya manusia dengan

beragam kemampuan (skill).

b. Modal (capital) dan uang.

Modal dalam arti uang dan barang modal diperlkan oleh pengusaha, baik

pada saat memulai usaha maupun setelah usaha berjalan.

24 Ismail Solihin,Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus,(Jakarta:Prenada
Media Group,2006), h.27.

25 Ibid,h.308.
26 Ismail Solihin,Op.cit, h.65
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c. Bahan baku (raw material)

Berusaha memerlukan bahan baku dengan spesifikasi mutu dan harga

tertentu untuk digunakan dalam aktifitas produksi.

d. Peralatan dan mesin-mesin (equipment and machinery).

Untuk melakukan proses pengubahan bahanbaku menjadi output, para

pengusaha membutuhkan berbagai peralatan dan mesin.

e. Tanah dan bangunan (land and building)

Untuk menjalankan usaha, pengusaha membutuhkan lahan dan bangunan

diatasnya.

f. Entrepreneurship dan intrapreneurship.

Kewirausahaan tersebut diperlukan baik dalam hal pengusaha membentuk

usaha sendiri (Entrepreneur) maupun pada saat individu yang memiliki

semangat kewirausahaan bekerja dalam suatu perusahaan (intrapreneur).

g. Teknologi (technology).

Teknologi menjadi faktor pemicu perubahan (change drive) yang akan

mengubah produk yang dihasilkan perusahaan maupun mengubah

persaingan secara keseluruhan.

h. Informasi (information)

Pengusaha sangat memerlukan berbagai informasi yang relevan, seperti

rencana strategi pesaing, informasi perkembangan teknologi produk,

informasi kecendrungan preferensi konsumen dan informasi ketersediaan

bahan baku.

i. Pelanggan (customer).



62

Kebutuhan pelanggan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh

pengusaha pada saat pengusaha memproduksi barang dan jasa.

3. Unsur-Unsur dalam Pengusaha

Menurut Siswono Yudo Husodo, agar pengusaha dapat berkembang

dengan baik maka pengusaha tersebut harus mempunyai beberapa unsur,

yaitu:27

a. Harus ada inovator, yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan usaha.

b. Adanya businessman yang mempunyai sense of bisiness yang mampu

menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan

profit.

c. Enterpreneur yang memiliki enterpreneurship yang mampu menggerakkan

dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata.

d. Harus ada manajer yang memiliki managerial skill, yang memiliki

kemampuan mengelola usaha agar selalu berada dalam hubungan yang

harmonis dengan para stakeholders.

e. Harus ada expert yang mempunyai keahlian, yang mendalami bidang-

bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai seih keahlian.

4. Kelemahan Dalam Usaha

Usaha kecil juga terdapat kelemahan didalamnya, seperti perubahan

kondisi ekonomi. Hal ini terjai karena kurangnya sumber daya terbatas dan

27 Ismail Solihin, Ibid, h.119.
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tidak tahan dengan penurunan penjualan. Kelemahan utama yang yang

dihadapi usaha adalah:28

a. Kurangnya pengetahuan manajemen

Kurangnya pengetahuan manajemen di usaha kecil dikarnakan mereka

hanya mengandalkan karyawannya pada sebagian kecil yang memiliki

beragam keterampilan.

b. Keterbatasan dana

Keterbatasan dana terjadi karena usaha kecil sering beranggapan akan

memperoleh keuntungan pada saat penjualan pertama dibulan pertama.

Tetapi kenyataannya, dibutuhkan waktu untukk mereka harus membangun

dan membesarkan suatu usaha.

c. Peraturan pemerintah

Pengusaha selalu mengeluh terhadap peraturan pemerintah mengenai

peraturan pengurudan prosedur perizinan usaha.

5. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha

Di dalam melakukan kegiatan pengembanga usaha (business

development), seorang pengusaha melakukan pengembangan usaha sebagai

berikut:29

a. Memiliki ide usaha

Ide usaha dapat muncul karna melihat keberhasilan orang lain dan karna

adanya sense of business yang kuat dari seorang pengusaha.

28 Boone & Kurtz, Op.cit, h.183.
29 Ismail Solihin, Ibid,h.123
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b. Penyaringan ide/konsep usaha

Penyaringan ide-ide usaha dapat dilakukan melalui suatu aktifitas

penilaian kelayakan ide usaha melalui studi kelayakan maupun melalui

diskusi.

c. Pengembangan rencana usaha

Pengembangan rencana usaha dilakukan dengan perhitungan proyeksi rugi

laba dari usaha yang akan dijalankan.

d. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Dalam tahapan ini, pengusaha akan menyerahkan berbagai sumber daya

yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk

menjalankan kegiatan usaha.

6. Faktor-Faktor Keberhasilan Usaha kecil

Menurut Erliah mengatakan bahwa suatu usaha dikatakan berhasil di

dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut

mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba,

jenis usaha atau pengelolaan. Berbagai kekuatan yang ada pada usaha kecil

dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. Faktor-faktor

keberhasilan usaha adalah:30

a. Fleksibilitas usaha yang besar

Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana usaha lebih cepat

dibandingkan perusahaan besar, sehingga dapat menanggapi perubahan

lingkungan usaha secara lebih cepat

30 Ismail Solihin, Ibid,h.127
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b. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan.

Usaha kecil dapat memberikan respon yang cepat kepada perubahan selera

pelanggan, karena memiliki hubungan yang lebih intens dengan

pelanggan.

c. Biaya tetap lebih rendah

Biaya tetap adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional

dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya

tetap yang lebih rendah , sehingga dapat menetapkanharga jual lebih

rendah.

d. Pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar

Termotivasi karena berharap dapat memperoleh keuntungan yang akan

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

7. Peningkatan Usaha Pedagang yang baik

Dalam dunia usaha, sangat diharapkan bahwa usaha yang dijalani

tersebut mengalami peningkatan yang postif untuk usaha dimasa depan.

Beberapa hal yang menjadi indikator dalam peningkatan usaha pedagang,

yaitu:31

a. Keuntungan usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit

atau biaya akuntansi perusahaan

b. Volume penjualan adalah faktor yang mempengaruhi besarnya modal kerja

maupun komponen-komponen modal kerja

31 www.pendidikanekonomi.com/2012/12/produktivitas-usaha-kecil-dan-menengah.html.
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c. Perkembangan usaha adalah suatu kegiatan usaha individu yg terorganisasi

untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan

keuntungan.

d. Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau

pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang

dinyatakan/ tersirat

e. Peningkatan upah adalah bertambahnya jumlah dalam bayaran yang

diterima orang bekerja.

C. Perbedaan Murabahah Dengan Kredit Konvensional

1. Murabahah

Murabahah adalah suatu penyediaan dana dari suatu lembaga keuangan

syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya

dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati dan tidak

menggunakan bunga.32

2. Kredit Konvensional

Pengertian kredit konvensional menurut Undang-undang Perbankan

Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

32 Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, (Jakarta : Bank
Indonesia, 2013), h. 4.1.
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meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga.33

Perbedaan Murabahah Dengan Kredit Konvensional yaitu :

1. Didalam pembiayaan jual beli murabahah barang sebagai objek, namun

nasabah berhutang  barang, bukan berhutang uang. sedangkan kredit

konvensional uang sebagai objek, nasabah berhutang uang.

2. Didalam pembiayaan jual beli murabahah Sektor moneter terkait dengan sektor

riil, sehingga menyentuh langsung sektor riil, sedangkan kredit konvensional

sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sektor

moneter dan riil.

3. Didalam pembiayaan jual beli murabahah merupakan pertukaran barang

dengan uang, sedangkan kredit  konvensional pertukaran uang dengan uang.

4. Didalam pembiayaan Jual beli murabahah Keuntungan tidak berubah,

sedangkan kredit konvensional bunga dapat berubah sesuai tingkat bunga.

5. Didalam pembiayaan jual beli murabahah jika nasabah tidak mampu

membayar tidak ada denda, sedangkan kredit konvensional menerapkan

denda/bunga.

6. Didalam pembiayaan jual beli murabahah Jika nasabah dinilai mampu, tetapi

tidak bayar, dikenakan denda untuk mendidik, dana nya untuk sosial, bukan

pendapatan bank, sedangkan kredit konvensional denda/bunga berbunga

cenderung menzalimi/eksploitasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi

pendapatan bank.

33 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, ,2002), Cet. ke-
1, h. 102.
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7. Didalam pembiayaan jual beli murabahah transaksinya sah, halal, dan penuh

berkah, sedangkan kredit konvensional tidak sah, haram, dan jauh dari berkah

serta mendapat laknat.34

34Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-1. h. 45.


