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BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Dewi (2008) melakukan penelitian mengeni Pengaruh Pembiayaan

Produktif Pada Pegadaian Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah

Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren. Tujuan penelitian Untuk

mengetahui bagaimana gambaran tingkat pembiayaan produktif nasabah yang

telah menggunakan pegadaian syariah. Selain itu juga untuk mengetahui tolak

ukur pegadaian syariah terhadap tingkat pembiayaan produktif para nasabah. Dan

terakhir untuk mengetahui pengaruh pembiayaan produktif pada pegadaian

syariah terhadap pendapatan nasabah. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

dapat disimpulkan bahwa hasil pada penelitian ini tidak terdapat pengaruh yang

signifikan antara pembiayaan produktif yang diberikan dengan pendapatan

nasabah.

Sumbawati (2018) melakukan penelitian Pengaruh Pemberian Kredit

Terhadap Pendapatan Pedagang Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pt.

Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Moyo Hilir) Tahun 2014- 2016.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan

pegadaian cabang Moyo Hilir berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan

masyarakat.

Ningmahwati (2018) membahas tentang Pengaruh pemberian kredit sistem

fidusia (kreasi) PT. Pegadaian terhadap perkembangan umkm cabang Tegalboto

kabupaten Jember. Tujuan untuk membuktikan pengaruh besarnya kredit dan
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jangka waktu kredit kreasi terhadap perkembangan UMKM secara bersama-sama,

dan pengaruh besarnya kredit dan jangka waktu kredit kreasi terhadap kepuasan

kerja secara satu-persatu. Analisis yang digunakan Regresi Linier Berganda di

dapatkan bahwa besarnya kredit dan jangka waktu kredit kreasi berpengaruh

terhadap perkembangan UMKM.

Kamaru (2014) membahas tentang pengaruh pembiayaan produktif pada

bank muamalat cabang Gorontalo terhadap peningkatan pendapatan usaha

nasabah di kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

pembiayaan produktif pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo terhadap

peningkatan pendapatan usaha nasabah di Kota Gorontalo. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pembiayaan produktif pada Bank Muamalat Cabang

Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan

usaha nasabah di Kota Gorontalo.

Litriani (2018) pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan

usaha nasabah pada pt. bank syariah mandiri kantor cabang simpang patal

palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan

Modal Kerja Terhadap Pendapatan Pelanggan Di PT. Bank Syariah Mandiri

Kantor Cabang Simpang PatalPalembang. Pembiayaan modal kerja adalah

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat produksi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif, dan untuk tujuan perdagangan atau meningkatkan

utilitas tempat suatu barang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa

pembiayaan PT variabel modal kerja mempengaruhi variabel pendapatan bisnis
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pelanggan dan ada hubungan positif antara pembiayaan modal kerja dengan

operasional pelanggan berpenghasilan.

Dalam penelitian ini terdapat relevansi antara penelitian terdahulu dimana

peneliti ini menggunakan variable pembiayaan usaha untuk mengetahui

pengaruhnya terhadap peningkatan nasabah sedangkan beberapa peneliti terdahulu

menggunakan variable independen berupa pembiayaan kredit. Selain itu objek

penelitian ini berlangsung di kota Tarakan Kalimantan utara.

B. Landasan Teori

Pegadaian

Menurut Kasmir (2014) pengertian usaha gadai adalah kegiatan

menjaminkan barang-banrang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh

sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan

perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dengan usaha gadai masyarakat

tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang

dijaminkan.

PT. Pegadaian (Persero) memiliki tiga produk utama yakni pembiayaan,

produk emas, dan aneka jasa. Produk pembiayaan meliputi:

1. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia) kredit dengan angsuran bulanan yang

diberikan kepada usaha mikro kecil dan menegah (UMKM) untuk

pengembangan usaha dengan sistem fidusia.

2. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) kredit (pinjaman) angsuran

bulanan yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

untuk pengembangan usahadengan sistem gadai.
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3. KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang

diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan

konsumtif maupun kebutuhan produktif, KCA merupakan suatu solusi

untuk mempermudah pinjaman dengan hanya membwa barang berharga.

Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai pinjaman (barang-barang

berharga) yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman

yang dapat diperoleh oleh nasabah demikian pula sebaliknya. Kepada nasabah

yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal per bulan yang besarnya

tergantung dari golongan nasabah. Nilai taksiran tersebut lebih rendah dari nilai

pasar, hal ini dimaksudkan jika terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman,

maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah

di bawah harga pasar.

Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014) pengertian pembiayaan menurut undang-undang

perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Zuhroh (2009) penyaluran kredit bertujuan untuk meningkatkan

nilai kekayaan bank dan bahkan melaju atau tidaknya perekonomian di negara

Indonesia masih sangat bergantung pada kredit. Fungsi bank sebagai intermediasi
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keuangan untuk menyalurkan kredit yang akan sangat membantu bagi dunia

usaha.

Menurut Muhammad (2005) terdiri atas dua yaitu makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain peningkatan ekonomi umat, artinya

masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan

mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka

dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

artinya untuk pengembangan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat di peroleh

dari pembiayaan. Pihak suplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.

Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk

meningkatkan daya produksinya membuka lapangan kerja baru. Sedangkan tujuan

yang bersifat mikro antara lain memksimalkan laba, meminimalisir resiko

kekurangan modal pada suatu usaha, pendayagunaan sumbaer daya ekonomi,

penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Menurut Antonio (2001) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal

kerja dimana pembiayaan digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi baik

secara kualitatif maupun kuantitarif dalam menjalankan operasionalnya.

Contohnya seperti pembiayaan modal kerja diberika untuk membeli bahan baku

dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi dan pembiayaan

modal kerja untuk perdgangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

Menurut Siamat (2001) lembaga Pembiayaan merupakan badan usaha

yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang

modal dengan secaralangsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan
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pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan

yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Pendapatan

Dalam analisis mikro ekonomi menurut Sukirno (2002) pendapatan

pengusaha merupakan keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan

ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil

penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatn digunakan apabila berhubungan

dengan aliran penghasilan pada suatu periode tertentu yang bersal dari penyedian

faktor-faktor produksi (SDM, tenaga kerja, dan modal) masing-masing dalam

bentuk sewa, upah dan bunga, secara berurutan. Dalam analisis ekomomi makro

menurut Mankiw (2007) pendapatan nasional dapat diukur dengan produk

mengetahui hubungan antara satu variabel atau lebih dan bagaimana suatu

variabel mempengaruhi variabel lain.

Gambar 2.1
Sirkulasi Aliran Pendapatan dalam Ekonomi Sederhana

Menurut Sukirno (2010) dapat dilihat bahwa sector perusahaan akan

memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumbar daya yaitu tenaga kerja

mendapat upah dan gaji, tanah mendapat sewa, keahlian keusahawanan

memperoleh keuntungan. Aliran dari berbagai jenis pendapatan dari sector
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perusahaan ini adalah aliran dalam bentuk uang. Kegiatan para pengusaha

memproduksi barang dan jasa bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi

dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Aliran yang pertama

adalah pengeluaran konsumsi, yaitu perbelanjaan masyarakat dari sector rumah

tangga ke sector perusahaan. Aliran ini adalah aliran dalam bentuk uang. Aliran

lainnya adalah aliran barang, yaitu aliran barang-barang dan jasa-jasa dari sector

perusahaan ke sector tumah tangga.

Gambar 2.2
Bagan Arus Perputaran Pendapatan Dengan Tabungan Dan Investasi

Menurut Waluyo (2016) upaya untuk menstabilkan perputaran dalam

perekonomian (arus perputaran pendapatan), maka saving yang dilakukan harus

dalam bentuk produktif (saving pada lembaga keuangan). Bila masyarakat

melakukan saving dalam bentuk “hording” dampak yang terjadi adalah

perekonomian mengalami kebocoran. Adanya saving pada lembaga keuangan dari
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sektor rumah tangga maka akan membantu peningkatan aktivitas investasi yang

bertujuan untuk menambah permodalan bagi sektor swasta (perusahaan) guna

peningkatan produksinya. Adanya peningkatan produksi secara otomatis

pembelian faktor produksi juga akan meningkat dan pada akhirnya terjadi

peningkatan terhadap pendapatan sektor rumah tangga.

C. Hubungan Antar Variabel

Pengaruh produk Kreasi  dan Krasida Terhadap Peningkatan

Pendapatan Nasabah

Menurut Muhammad (2005) tujuan yang bersifat makro, antara lain

peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara

ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi,

dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Tersedianya

dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan dana tambahan. Dana

tambahan ini dapat di peroleh dari pembiayaan. Sedangkan tujuan yang bersifat

mikro antara lain memksimalkan laba, meminimalisir resiko kekurangan modal

pada suatu usaha, pendayagunaan sumbaer daya ekonomi, penyaluran kelebihan

dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Menurut Kasmir (2014) pemberiaan suatu pembiayaan/kredit bertujuan

untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi

maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan

dapat menegembangkan dan memperluaskan usahanya.
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Menurut Murni (2006) menyatakan bahwa  jika  investasi  bertambah

maka  pendapatan  juga bertambah dengan kata  lain jika modal usaha bertambah

maka usahanya akan lebih besar dan akan mendapatkan penghasilan yang besar

juga. Sebaliknya jika investasi berkurang maka pendapatan juga berkurang

dengan kata lain jika modal usaha sedikit maka pendapatnnya juga sedikit.

1. Sumbawati (2018) membahas tentang Pengaruh Pemberian Kredit

Terhadap Pendapatan Pedagang Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus

Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Moyo Hilir) Tahun 2014-

2016. maka dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan pegadaia cabang

Moyo Hilir berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan

masyarakat.

2. Kamaru (2014) membahas tentang pengaruh pembiayaan produktif pada

bank muamalat cabang Gorontalo terhadap peningkatan pendapatan usaha

nasabah di kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembiayaan produktif pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha

nasabah di Kota Gorontalo. Besar pengaruh dari pembiayaan produktif

pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo terhadap peningkatan pendapatan

usaha nasabah adalah mencapai 31, 63% sedangkan sisanya sebesar 68,

37% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian

ini. Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah pengalaman berusaha,

tenaga kerja yang digunakan dan lain-lain.
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3. Ningmahwati (2018) membahas tentang Pengaruh pemberian kredit sistem

fidusia (kreasi) PT. Pegadaian terhadap perkembangan umkm cabang

Tegalboto kabupaten Jember. Hasil analisis uji hipotesis, menggunakan uji

F dan uji t, menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) besarnya

kredit dan jangka waktu kredit berpengaruh terhadap perkembangan

UMKM dengan nilai koefisien 0,711 sedangkan secara satu- persatu

(parsial) besarnya kredit dan jangka waktu kredi berpengaruh terhadap

perkembangan UMKM.

H1 : Kreasi dan Krasida berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

nasabah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini secara teoritis menjelaskan hubungan antara

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan uraian sebelumnya,

maka kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat

pendapatan nasabah (sebagai variabel terikat) di pengaruhi oleh kreasi dan

Krasida (sebagai variabel bebas).

Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Kreasi (X1)

Pendapatan Nasabah

(Y)Krasida (X2)
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E. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah dan kajian teoritis

penelitian yang telah diuraikan. Maka hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini yaitu:

- Diduga Pembiayaan Produktif (Kreasi dan Krasida) berpengaruh

signifikan terhadap pendapatan


