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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan 

bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang bertugas untuk 

menjalankan roda perekonomian agar dapat menyejahterakan rakyatnya. Lembaga 

keuangan bank terdiri dari dua macam, yaitu  bank umum dan bank perkreditan 

rakyat (BPR). Begitu pula dengan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang 

terdiri dari koperasi, asuransi, pegadaian, dll. Sejak dikeluarkannya Undang-

Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur 

eksistensi bank syariah di Indonesia. Lembaga keuangan bank dan bukan bank 

dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dari 

masing-masing jenisnya, sistem konvensional dan sistem syariah berbeda dalam 

melaksanakan tugasnya. Dimana sistem konvensional menggunakan bunga untuk 

memperoleh keuntungan dan sistem syariah menggunakan sistem bagi hasil (Profit 

Sharing) sebagai pembagian keuntungan (Danupranata, 2013). 

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam memahami bahwa 

sistem bunga yang diterapkan oleh LKB dan LKBB konvensional dilarang oleh 

islam, hal ini tertera pada Q.S. Al-Imran ayat 130 mengenai larangan bunga atau 

riba:
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Artinya: “hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.” 

Akibat adanya pemahaman dalam islam tentang pelarangan bunga, Indonesia 

mulai menjalankan kegiatan perbankan berbasis syariah. Perbankan bank yang 

menjalankan kegiatan usaha keuangan berbasis syariah ditandai dengan berdirinya 

Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 

1 mei 1992. Industri perbankan syariah sendiri mengalami peningkatan pesat pada 

tahun 1997 ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mengalami penurunan 

yang menyebabkan terjadinya krisis moneter, dimana masyarakat kehilangan 

kepercayaan terhadap industri perbankan konvensional. Pada saat itu terjadi 

kenaikan angka inflasi, yakni kondisi harga barang dan jasa naik, peredaran uang 

di masyarakat meningkat. Dampak dari inflasi tersebut menyebabkan Bank 

Indonesia menaikan suku bunga (BI rate) dengan harapan masyarakat mau 

menginvestasikan uangnya dengan iming-iming bonus bunga yang tinggi. Namun 

di saat yang bersamaan, masyarakat yang ingin menggunakan jasa pembiayaan 

mengalami dilematis karena harus membayar bunga tinggi (Nurrizki, 2014). 
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Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menjalankan roda perekonomian, 

sudah semestinya perbankan syariah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi di indonesia melalui penyediaan akses keuangan. Terlihat bahwa pada 

tahun 2016 pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,0% dibandingkan tahun 

sebelumnya yang hanya 4,9%, kontribusi positif juga diberikan oleh penurunan 

tingkat pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Tingkat 

pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja pada 2016 turun dari 6,2% pada 

2015 menjadi 5,6%. Perbaikan tersebut turut ditopang oleh peningkatan daya serap 

PDB terhadap tenaga kerja. Tingkat kemiskinan juga menurun dari 11,2% pada 

2015 menjadi 10,7% terhadap total penduduk. Perbaikan tingkat kemiskinan 

terutama terjadi pada wilayah perkotaan seiring membaiknya kinerja sektor 

industri, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. Selain kedua capaian itu, 

ketimpangan pendapatan berkurang tercermin dari penurunan indikator rasio Gini 

dari 0,402 pada 2015 menjadi 0,397 (Bank Indonesia, 2017).  

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah 

indikator kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Yang dimaksud 

kesejahteraan seseorang atau masyarakat dapat dilihat pada tingkat pendapatan 

yang diperolehnya, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan 

ekonomi suatu masyarakat, (Sukirno, 2000). Masyarakat akan memperoleh 

pendapatan apabila melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, ataupun berbagai 

macam jenis pekerjaan seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, 

pengrajin dan seniman (Winardi, 2001). Dari informasi yang diberikan oleh Bank 

Indonesia ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran mengalami 
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penurunan menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memasuki fase 

kesejahteraan. 

Bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yakni 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas 

pembiayaan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (Danupranata, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema Hubungan Antara Bank Syariah dan Nasabah 

 

Produk pada perbankan syariah ditawarkan dengan sistem akad (perjanjian), 

diantaranya produk penghimpunan dana menggunakan akad Al wadi’ah (titipan) 

dan akad mudharabah (investasi).  Produk penyaluran dana menggunakan akad 

mudharabah (bagi hasil) musyarakah (bagi hasil/penyertaan), akad murabahah 

(jual beli), akad istishna’ (jual beli), dan akad salam (jual beli), akad ijarah dan 

akad ijarah muntahiah bitamlik (sewa/ujroh), dan akad lainnya yang jarang 

dipergunakan akad qardh (pinjaman/kredit). Pembiayaan konsumtif sendiri terbagi 
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dalam berbagai macam produk yang dapat diberikan pada nasabah, diantaranya 

mulai dari barang, mobil, sampai dengan kepemilikan rumah (Danupranata, 2013). 

Sistem pembiayaan syariah yang sering digunakan oleh nasabah pada Bank 

syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan 

murabahah. Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu 

bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari 

pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, 

sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan usaha ini dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dasar perjanjian 

mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana 

oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan 

intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk 

menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai 

antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh 

mudharib (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Pembiayaan musyarakah tidak berbeda 

jauh dengan pembiayaan mudharabah, hanya saja pembiayaan ini dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan, dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati 

(Antonio, 2001). Sedangkan pembiayaan murabahah berupa transaksi jual beli 

suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang 

disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga 

perolehan kepada pembeli. 
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BRISyariah yang menjadi salah satu perbankan syariah yang telah tumbuh 

luar biasa pesat di Indonesia, dengan aset mencapai 24,2 triliun pada akhir desember 

2015 yang terus meningkat dari tahun sebelumnya (Laporan tahunan BRISyariah, 

2015). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi unggulan yang 

dimilikinya antara lain menghadirkan produk-produk unggulan yang disampaikan 

dengan pendekatan berbeda kepada masyarakat dan di hadirkan dengan dukungan 

teknologi yang terdepan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sendiri adalah bank yang 

tertua di Indonesia, dengan pengalaman yang begitu panjang, jaringan yang luas 

dan sumber daya manusia yang handal dan merupakan pilihan yang tepat dalam 

perbankan. Dengan mempunyai komitmen terhadap masyarakat Indonesia yang 

mayoritas muslim maka dibentuklah Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2008 

sesuai terbitnya undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008. BRISyariah 

berdiri sendiri dengan istilah syariahnya sehingga terpisah dengan bank 

konvensional pada tanggal 17 november 2008.  

BRISyariah memiliki produk untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun 

dari masyarakat sebagai produk pembiayaan yang dikenal dengan pembiayaan 

mikro. Produk pembiayaan mikro tersebut diarahkan untuk UMKM dengan akad 

nisbah bagi hasil, yaitu Mudharabah dan musyarakah. KCP BRISyariah yang 

berdiri di Kota Bima pada tahun 2014 telah berjalan selama 3 tahun terakhir, dan 

memperoleh cukup banyak nasabah yang menjadi anggota pada setiap produk 

pembiayaan yang digunakan. Pembiayaan mikro yang dijalankan dengan sistem 

mudharabah disalurkan pada calon mudharib yang pernah melakukan kegiatan 

usaha dan ingin membangun usahanya kembali sebagai modal awal usahanya. 
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Sedangkan pembiayaan mikro dengan sistem musyarakah disalurkan pada calon 

mudharib yang ingin mengembangkan usahanya dan berinvestasi yang sesuai 

dengan ketentuan syariah Islam. 

Pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dapat disimpulkan 

bahwa pembiayaan tersebut mengarah pada pembiayaan produktif yang mengacu 

pada sektor usaha. Usaha yang dijalankan merupakan usaha yang mengahsilkan 

keuntungan atau laba. Pendapatan atau biasa disebut laba bagi dunia usaha 

merupakan pendapatan bersih yang di lihat dari selisih antara pendapatan total 

perusahaan dengan biaya totalnya.  Besarnya laba dapat di lihat dari laporan laba 

rugi perusahaan yang menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh serta 

beban yang di keluarkan sebagai beban perusahaan. Perusahaan akan memperoleh 

keuntungan apabila penghasilan yang di dapat lebih besar dari jumlah beban yang 

di keluarkan dan dikatakan mengalami kerugian apabila sebaliknya (Agoes dkk., 

2003). 

Wilayah Kota Bima merupakan hasil pemekaran dari kabupaten bima yang 

terjadi pada tahun 2002 yang memiliki posisi tingkat kemakmuran ekonomi 

masyarakat secara makro dibawah Sumbawa Besar dan Mataram pada Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Terlihat pada PDRB perkapita atas dasar harga berlaku yang 

menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk Kota Bima 

tahun 2015 sebebsar 18,74 juta Rupiah, meningkat 9,65% dari tahun sebelumnya 

yaitu 17,09 juta Rupiah. Sedangkan PDRB perkapita Sumbawa Besar pada tahun 

2015 sebesar 23,20 juta Rupiah, dan PDRB perkapita Kota Mataram pada tahun 

2015 sebesar 21,41 juta Rupiah (Badan Pusat Statistik NTB, 2016). Dapat 
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disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan ataupun tingkat kemakmuran masyarakat 

Kota bima masih dibawah kedua daerah tersebut. Oleh karena itu masyarakat Kota 

Bima terus meningkatkan kondisi perekonomian melalui sektor-sektor usaha 

UMKM yang didorong pihak perbankan syariah melalui pembiayaan untuk modal 

usaha. 

Untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan 

nasabahnya, terdapat pada hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Herdiansyah pada tahun 2008 menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja dan 

jangka waktu pembiayaan memiliki pengaruh terhadap pendapatan usaha 

nasabahnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iswanto pada tahun 2012 

menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap pendapatan nasabahnya. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sahany pada 

tahun 2015 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah 

mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan usaha nasabahnya. 

Berdasarkan berbagai urutan latar belakang di atas, maka judul yang dapat disusun 

pada penelitian ini adalah: “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 

Terhadap Pendapatan Mudharib di Kota Bima”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik mudharib (nasabah) KCP BRISyariah Kota Bima ? 
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2. Bagaimana pengaruh jumlah, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan usaha

mudharib (nasabah) di Kota Bima?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, melihat banyaknya produk

pembiayaan pada bank syariah maka permasalahannya dibatasi pada pengaruh 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan mudharib 

(nasabah). Sasaran utama Sebagai obyek penelitiannya yaitu pelaku UMKM yang 

menjadi nasabah pada KCP BRISyariah, dimana tujuan penggunaan 

pembiayaannya untuk modal kerja dan investasi. Alasan dilakukannya penentuan 

tersebut agar tidak meluasnya dalam pengolahan data, dan lebih mudah 

memaparkan apakah pembiayaan yang diterima oleh mudharib (nasabah) telah 

relevan, serta dapat menyejahterakan kehidupannya.  

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari rumusan masalah di atas, yaitu sebagai

berikut: 

a Untuk mengetahui karakteristik mudharib (nasabah) KCP BRISyariah Kota 

Bima. 

b Untuk mengetahui pengaruh jumlah, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil 

pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap pendapatan usaha 

mudharib (nasabah) di Kota Bima. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Bank Syariah 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada bank syariah mengenai 

produk pembiyaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat 

dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan kelangsungan aktifitas operasional pada bank syariah tersebut. 

 

b. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca dan bahan kajian 

bagi peneliti selanjutnya. 




