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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiansyah pada tahun 2008, yang berjudul 

“Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi 

Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)”. Tujuan dari penelitian untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan 

usaha nasabah. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh pembiayaan modal 

kerja dan jangka waktu pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iswanto pada tahun 2012, yang 

berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan 

Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon”. Bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah  terhadap pendapatan nasabahnya. 

Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendapatan nasabahnya. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sahany pada tahun 2015, yang 

berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El Syifa Ciganjur”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah dan 

mudharabah BMT El Syifa Ciganjur terhadap perkembangan usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) yang dijalankan oleh nasabah. Hasil yang didapatkan dari 

pengolahan data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah
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mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El 

Syifa. 

Keterkaitan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

pengembangan (development risearch) variabel yang mempengaruhi pendapatan 

nasabah. Dimana penelitian sekarang menggunakan variabel jumlah pembiayaan 

yang diterima, jangka waktu pembiayaan yang digunakan, dan nisbah bagi hasil 

yang diberikan oleh mudharib (nasabah) kepada pihak pemilik dana yaitu 

perbankan syariah dengan menggunkan jenis pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah. 

B. Landasan Teori 

1. Pendapatan 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Sedangkan pendapatan individu merupakan 

pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari 

pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari 

sumber lain. Jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi 

kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun 

tahunan. Kegiatan usaha pada akhirnya akan memperoleh pendapatan berupa nilai 

uang yang diterima dari penjualan produk yang dikurangi biaya yang telah 

dikeluarkan (Sukirno, 2006).  

Selain dari pada itu, pendapatan diartikan sebagai tingkat hidup yang dapat 

dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang 
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nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan 

pinjaman. Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari 

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

pengusaha, pengrajin dan seniman (Winardi, 2001). 

2. Pendapatan Menurut Jenisnya 

Pendapatan masyarakat digolongkan menjadi 2 jenis sesuai dengan perkiraan 

jumlah yang didapatkan, (Guritno & Algifari, 1998) yaitu: 

a. Pendapatan permanen (permanent income), pendapatan yang selalu diterima 

pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya 

pendapatan dari gaji, upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang 

diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang (yang 

menciptakan kekayaan). 

b. Pendapatan sementara (transitory income), pendapatan yang tidak bisa 

diperkirakan sebelumnya. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha 

tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti luas lahan usaha, 

tingkat produksi, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja (Hernanto, 1994). Agar 

dapat menghasilkan pendapatan yang diinginkan, masyarakat harus melihat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya (Sukmayani dkk., 2008), yaitu: 

a. Kesempatan kerja yang tersedia 

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak 

penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. 
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b. Kecakapan dan keahlian 

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh 

pula terhadap penghasilan. 

c. Motivasi 

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin 

besar dorongan sesorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula 

penghasilan yang diperoleh. 

d. Keuletan kerja 

Keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi 

segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut 

dijadikan sebagai bekal untuk meniliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan. 

e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan 

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar 

kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan 

peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. 

4. Pembiayaan Mudharabah 

Perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul 

maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu 

yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak 

berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (Otoritas Jasa Keuangan, 

2016). 

Selain itu mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana biasa 

disebut shahibul maal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai 
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pengelola, biasa disebut mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan 

syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut 

kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besaranya juga 

dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2011). 

Mudharabah juga diartikan sebagai perjanjian antara pemilik modal (uang 

atau barang) dengan pengusaha (enterpreneur). Dimana pemilik modal bersedia 

membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola 

proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal 

tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat 

usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami 

kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal 

kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau 

penyalahgunaan oleh pengusaha (Amalia, 2009). 

Pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah 

bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal 

kontrak mudharabah. Mudharib menerima dukungan dana dari bank, yang dengan 

dana tersebut mudharib dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan 

dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar 

memperoleh keuntungan (profit) (Saeed, 2003). 

Dalam perjanjian ini jika shahibul maal dan mudharib tidak dapat 

menemukan kesepakatan yang baik maka akad mudharabah tidak dapat dijalankan. 

Pihak bank (shahibul maal) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah  

(mudharib). Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada 
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awal akad, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, 

pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak 

pengelola. (Rivai, 2012). 

5. Pembiayaan Mudharabah Menurut Jenisnnya 

Dalam aplikasi perbankan pembiayaan mudharabah memiliki jenis-jenis, 

(Sulhan & Siswanto, 2008), yaitu sebagai berikut: 

a. Mudharabah muqayyadah 

Jenis usaha akan ditentukan oleh pihak bank (shahibul maal) dan mudharib 

hanya mengelolanya 

b. Mudharabah mutlaqah 

Jenis usaha boleh ditentukan oleh pihak nasabah (mudharib), meskipun 

modal tetap ditanggung oleh shahibul maal. 

6. Pembiayaan Mudharabah Menurut Pelaksanaannya 

Sebelum pembiayaan mudharabah direalisasikan, terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi (Jayadi, 2011), sebagai berikut:  

a. Modal harus berupa uang atau barang yang dinilai, diketahui jumlahnya, 

harus tunai atau bukan piutang  

b. Keuntungan harus dibagi kedua pihak, besar keuntungan disepakati pada 

waktu awal kontrak, penyedia dana menanggung kerugian, jika terbukti 

mudharib yang mengakibatkan kerugian maka akan ditanggung oleh 

mudharib sesuai porsi pembiayaan. 

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan mudharabah 

dapat terealisasikan (Danupranata, 2013), yaitu: 
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a. Baik pemilik modal maupun pengelola, keduanya harus paham akan hukum. 

b. Modal harus berbentuk tunai, dan jumlahnya dapat dihitung. 

c. Pembagian keuntungan disepakati bersama. 

Pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah menerapkan skema untuk 

menjalakan sistem pembiayaaannya, (Antonio, 2001), konsep tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan Mudharabah 

Mudharib sebagai pengelola dana untuk proyek/usaha yang memiliki 

keahlian/keterampilan, sedangkan bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) akan 

memberikan modal 100% untuk pelaksanaan proyek/usaha tersebut. Kedua belah 

pihak melakukan perjanjian bagi hasil untuk keuntungan yang didapatkan jika 

proyek/usaha yang dijalakan mengalami keuntungan. Pembagian keuntungan akan 

disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati sebelum akad disetujui. Modal 

yang dipinjam oleh mudharib akan dikembalikan kepada pihak bank (shahibul 

maal) secara bertahap ataupun sepenuhnya sesuai kesepakatan yang telah 

disepakati sebelum akad. 

Nisbah % 

Pembayaran 

kewajiban 

Modal 

100% 

Keahlian/ 

Keterampila

Sumber: Antonio (2001) 

Perjanjian 

Bagi Hasil 

Mudharib Bank Proyek/Usaha 

Pembagian 

Keuntungan 

Nisbah % 
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Perbankan syariah memiliki beberapa ketentuan umum yang berlaku dalam 

melaksanakan pembiayaan mudharabah (Sumiyanto, 2008), yaitu sebagai berikut: 

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus 

diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya 

dalam satuan uang. 

b. Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan disepakati bersama. 

c. Hasil dari pengelolaan pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan 

dengan dua cara yaitu:  

1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada bulan 

atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal menanggung seluruh 

kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha. 

2) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. 

Namun, tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika 

anggota melanggar perjanjian dengan sengaja misalnya tidak mau 

membayar kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan 

sanksi administrasi. 

7. Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan atau penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan 

barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil 

usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan 

pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. (Danupranata, 

2013). 
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Perbankan syariah menjalankan akad musyarakah dengan perjanjian antara 

bank syariah yang menyediakan dana lalu dicampur dengan dana dari perusahaan 

bisnis dan lain-lain. semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam 

manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya. Keuntungan dibagi 

di antara para mitra dalam pra-disepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung 

oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-

masing (Asiyah, 2014). 

8. Pembiayaan Musyarakah Menurut Jenisnya 

Jenis pembiayaan musyarakah menurut (Antonio, 2001), terbagi menjadi: 

a. Syirkah al-‘Inan 

Kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari 

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam 

keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan 

tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, 

tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. 

b. Isyirkah Mufawadhah 

Kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan 

suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak 

membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama 

yang diperhatikan yaitu kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan 

beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. 

c. Syirkah A’maal 

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara 

bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang 
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arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk 

menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. 

d. Syirkah Wujuh 

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik 

serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan 

dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan 

kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. 

Jenis ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada 

jaminan tersebut. Karenanya, kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah 

piutang. 

9. Pembiayaan Musyarakah Menurut Pelaksanaannya 

Syarat pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang harus di penuhi (Ascarya, 

2011), yaitu sebagai berikut:  

a. Berlakunya  akad pada saat mengajukan kerjasama atas usaha yang dijalani 

oleh mudharib; 

b. Sahnya  akad yang telah diberlakukan pada saat porsi dana dan nisbah bagi 

hasil disepakati; 

c. Terealisasinya  akad yang disepakati pada awal pengajuan kerjasama; 

d. Syarat lazim yang harus diperhatikan antara shahibul maal dan mudharib 

ketika mengalami untung ataupun rugi. 
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Aplikasi perbankan untuk pembiayaan musyarakah dapat digambarkan dalam 

skema dibawah ini (Antonio, 2001): 

Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Musyarakah 

Skema yang terlihat di atas menunjukkan bahwa pihak bank (shahibul 

maal) dan nasabah (mudharib) bekerja sama pada suatu proyek/usaha atas 

modal, kinerja, dan lainnya. Memperoleh keuntungan dan di bagi sesuai porsi 

modal yang didistribusikan. 

10. Jangka Waktu Pembiayaan

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka

waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka 

waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 

(kamus bahasa indonesia). Penjelasan jangka waktu pembiayaan menurut (Kasmir, 

2002), yaitu sebagai berikut: 

a. Short Term (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan

yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.

Sumber: Antonio (2001) 

Mudharib 

Parsial: 

Asset Value 

Proyek/Usaha 

Bank Syariah 

Parsial 

Pembiayaan  

Keuntungan 

Bagi hasil keuntungan sesuai 

porsi kontribusi modal 

(nisbah) 
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b. Intermediate Term (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu 

bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga 

tahun.  

c. Long Term (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan 

yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 

d. Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap 

waktu dapat diminta kembali. 

Jangka waktu ini juga digunakan sebagai penentuan perhitungan margin 

keuntungan secara harian dalam setahun ditetapkan 360 hari, secara bulanan dalam 

setahun ditetapkan 12 bulan. Bentuk jangka waktu pembiayaan yang biasa 

digunakan (Adiwarman, 2013), yaitu sebagai berikut: 

a. Jangka pendek 

Pembiayaan yang diberikan oleh penyedia dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) dengan jangka waktu pengembalian tak lebih dari satu 

tahun. 

b. Jangka Menengah 

Pembiayaan yang diberikan oleh penyedia dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama 

jika dibandingkan dengan jenis kredit jangka pendek. Shahibul maal menetapkan 

waktu pengembalian dalam jangka waktu 1-3 tahun. 

c. Jangka Panjang 

Pembiayaan yang diberikan oleh penyedia dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib) dengan jangka waktu pengembalian yang lebih lama 

jika dibandingkan dengan jenis kredit jangka menengah. Biasanya digunakan untuk 
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investasi skala besar dan penyelamatan pembiayaan. Shahibul maal menetapkan 

waktu pengembalian dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. 

11. Nisbah Bagi Hasil 

Nisbah bagi hasil bisa diartikan sebagai pendapatan atau keuntungan yang 

diperoleh dari pengelolaan dana yang diberikan oleh shahibul maal kepada 

mudharib, dan menentukan tingkat keuntungan di bank syariah. Sebab aspek nisbah 

merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi (Muhammad, 2005).  

Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek berikut ini 

(Muhammad, 2005):  

a. Data usaha mudharib 

b. Kemampuan angsuran mudharib 

c. Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis mudharib 

d. Tingkat return yang diharapkan oleh bank syariah selaku shahibul maal 

e. Jumlah pembiayaan 

f. Distribusi pembagian hasil. 

Penetapan nisbah bagi hasil pada bank syariah ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor (Asiyah, 2014), yaitu: 

a. Komposisi Pendanaan 

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro 

dan tabungan, yang nisbah nasabah tidak setinggi deposito (bahwa bonus untuk giro 

cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah), maka 

penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif. 
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b. Tingkat Persaingan  

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada 

tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. 

c. Risiko Pembiayaan 

Pada pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil 

keuntungan lebih tinggi dibanding yang berisiko sedang. 

d. Jenis Nasabah  

Yang dimaksud adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah 

prima, di mana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, 

sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambilkan keuntungan yang 

lebih tinggi. 

e. Kondisi Perekonomian  

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom atau peakpuncak, resesi dan 

depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, di mana 

usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan 

keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) 

bank tidak merugipun sudah bagus keuntungan sangat tipis. 

f. Tingkat Keuntungan yang Diharapkan Bank  

Secara kondisional, hal ini (spread bank) terkait dengan masalah keadaan 

perekonomian pada umumnya dan juga risiko atas suatu sektor pembiayaan, atau 

pembiayaan terhadap debitur. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapapun 

debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tertentu telah menetapkan 

berapa besar keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan 

besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank. 
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Perjalanan transaksi pembiayaan syariah pada bank syariah memiliki syarat 

dan ketentuan dalam pembagian nisbah bagi hasil antara shahibul maal dengan 

mudharib (Danupranata, 2013), yaitu: 

a. Perhitungan bagi hasil dapat dihitung dari pendapatan kotor (yaitu revenue 

sharing) atau dari pendapatan bersih (yaitu profit sharing) sesuai kesepakatan 

bersama. 

b. Pembagian bagi hasil bisa dihitung setiap bulan, per tiga bulan (kuartal), atau 

bergantung pada kesepakatan bersama. 

c. Apabila terjadi kegagalan usaha yang disebabkan oleh nasabah sebagai 

pengelola modal maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab nasabah. 

Modal menjadi piutang bank. 

12. Hubungan Jumlah Pembiayaan Dengan Pendapatan Mudharib 

Pembiayaan sebagai penambahan modal usaha digunakan untuk menigkatkan 

jumlah, kualitas atau mutu hasil produksi, dan memperluas utilitas lokasi usaha, 

semakin meningkat jumlah, kualitas atau mutu hasil produksi, dan luas utilitas 

lokasi usaha maka semakin meningkat pendapatan usaha yang diterima (Antonio, 

2001). Besar kecilnya usaha yang dijalankan seseorang sangat dipengaruhi oleh 

besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat 

memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh 

(Sukmayani dkk., 2008). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila mudharib (nasabah) yang 

mengajukan permohonan pembiayaan dengan jumlah yang lebih besar dan dapat 

disesuaikan dengan besar kecil modal usahanya, otomatis usaha yang dijalankan 
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ikut meningkat dari segi jumlah, kualitas atau mutu hasil produksi, dan luas utilitas 

lokasi usaha begitu pula dengan pendapatan usaha yang diterima. 

13. Hubungan Jangka Waktu Pembiayaan Dengan Pendapatan Mudharib 

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh harga per unit dari masing-masing 

faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor 

produksi (Boediono, 1998). Menjadikan Harga dan produktivitas merupakan 

sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka 

pendapatan yang diterima juga berubah (Soekartawi, 1990). 

Menunjukkan bahwa penentuan jangka waktu pembiayaan memiliki 

hubungan terhadap pembiayaan yang disalurkan, setelah pembiayaan tersebut 

disalurkan maka mudharib (nasabah) akan melaksanakan kegiatan usaha yang 

dimana selama berjalannya waktu akan menghasilkan pendapatan. Hasil 

pendapatan usaha mudharib akan disisihkan untuk pengembalian dana pembiayaan 

dengan bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu 

semakin bertambahnya jangka waktu pembiayaan maka akan semakin banyak 

imbalan atau bagi hasil pembiayaan yang dibayarkan dan biaya usaha akan ikut 

bertambah yang kemudian mengurangi jumlah pnerimaan pendapatan. 

14. Hubungan Nisbah Bagi Hasil Dengan Pendapatan Mudharib 

Nisbah merupakan besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang 

bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana (mudharib) 

mendapatkan imbalan atas kinerjanya, sedangkan shahibul maal mendapatkan 

imbalan atas penyertaan modalnya (Wahab, 2014). Dapat disimpulkan bahwa 



27 
 

 
 

nisbah bagi hasil dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan anatara 

pemilik dana (shabul maal) dan pengelola dana (mudharib). 

15. Hubungan Jenis Pembiayaan Dengan Pendapatan Mudharib 

Pilihan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah lebih mengarah 

kepada kepada kebutuhan usaha yang dijalankan. Jika nasabah membutuhkan 

peralatan, perlengkapan, dan sebagainya, kemudian ingin membeli tetapi tidak 

memiliki kecukupan modal maka nasabah memilih jenis pembiayaan murabahah, 

apabila nasabah memiliki modal berupa usaha namun masih merasa kurang dan 

ingin mengembangkannya maka nasabah akan memilih jenis pembiayaan 

mudharabah (Sahany, 2015). Dapat disimpulkan bahwa jenis pembiayaan akan 

mempengaruhi pendapatan mudharib apabila sesuai dengan jenis usaha yang 

dijalankan. 

C. Perumusan Hipotesis 

Dalam perumusan Hipotesis ini akan dijadikan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan 

perumusan hipotesis ini, maka akan dilakukan pengujian menggunakan alat 

pengujian yang dibahas pada metodelogi penelitian. Rumusan hipotesis yaitu 

“Diduga jumlah, jangka waktu, dan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan mudharib (nasabah)”. 
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D. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual 

Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana baik itu dunia usaha, pemerintah dan rumah tangga dengan 

pihak yang kekurangan dana baik itu dunia usaha, pemerintah dan rumah tangga. 

Peran sebagai intermediasi inilah yang membuat bank sangat breperan dalam 

mendukung segala kegiatan ekonomi suatu negara dalam pencapaiannya. Dalam 

melaksanakan investasinya, lembaga keuangan syari’ah memberi keyakinan bahwa 

dana mereka sendiri serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan 

pendapatan yang sesuai dengan syari’ah yang bermanfaat bagi masyarakat 

(Antonio, 2001). KCP BRISyariah selaku perbankan syariah yang menyalurkan 

dana kepada mudharib (nasabah) melalui produk pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah, yang diduga akan mempengaruhi pendapatan mudharib (nasabah). 

Bank Islam di Indonesia meggunakan prinsip syariah yaitu aturan 

perjanjian/akad berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain 

untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang 

ditentukan dengan nisbah bagi hasil sesuai syariah. Sehingga dapat memeperkecil 

terjadinya riba di masyarakat (Muhammad, 2002). Terdapat dua unsur pembiayaan 
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yang akan mempengaruhi pendapatan mudharib (nasabah), yaitu nisbah bagi hasil 

dan jangka waktu pembiayaan. Ditambahkannya unsur pembiayaan tersebut agar 

dapat terlihat lebih jelas peningkatan pendapatan yang dialami oleh mudharib 

(nasabah). 

Pembiayaan yang disalurkan oleh KCP BRISyariah kepada mudharib 

(nasabah) digunakan untuk menambah modal usaha yang telah dijalani, membuka 

usaha baru/usaha yang telah lama berhenti, dan untuk investasi. Keberhasilan 

pembiayaan ini tergantung dari kontribusi pembiayaan yang diberikan dan keahlian 

mudharib (nasabah) dalam mengelola dana tersebut, sehingga dapat meningkatkan 

pendapatannya. 




