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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Normansyah (2015), pada penelitiannya mengenai pemberian Kredit, dan 

Modal Awal terhadap pendapatan UMK dengan pengumpulan data yang dilakukan 

menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian kredit 

berpengaruh secara langsung dalam upaya meningkatkan pendapatan Usaha Mikro 

dan Kecil di kecamatan Koba dengan hubungan keeratan sebesar 48,5% dan besar 

sumbangan berpengaruh secara langsung sebesar 23,5%, sedangkan sumbangan 

berpengaruh tidak langsung dengan modal awal sebesar 7,68%. sehingga pengaruh 

total dari pemberian kredit terhadap pendapatan sebesar 32,18% dan modal awal 

pengaruh secara langsung dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha mikro dan 

kecil di kecamatan Koba dengan hubungan keeratan sebesar 35,2% dan besar 

sumbangan berpengaruh langsung sebesar 12,4%, sedangkan sumbangan 

berpengaruh tidak langsung melalui pemberian kredit sebesar 7,68%. Sehingga 

pengaruh total dari modal awal terhadap pendapatan sebesar 20,1%. 

Fauzi (2018), pada penelitiannya mengenai Faktor-faktor terhadap 

Pendapatan Usaha Mikro Nasabah, pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan metode kuesioner dan arsip dokumen. Hasil penelitian 

menunjukkan tingginya pembiayaan yang telah dilakukan nasabah berpengaruh 

positif terhadapp peningkatan pendapatan, terlihat dari nilai koefisien sebesar 

0,092 yang berarti besarnya jumlah pembiayaan yang diterima maka dapat 

meningkatkan pendapatan pula. Lamanya anggota BMT berpengaruuh positif 
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terhadap pendapatan usaha, terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,638, yang berarti 

semakin lama nasabah menjadii anggota BMT maka dapat meningkatkan 

pendapatan yang akan diperoleh. Modal awal berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha, terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,146, yang berarti semakin 

besar modal awal maka akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Lama 

usaha berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha, terlihat dari nilai koefisien 

sebesar 0,091, yang berarti semakin lama usaha yang dijalankan maka akan 

meningkatkan pendapatan yang diperoleh. Jam kerja berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha, terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,317, yang berarti semakin 

lama jam kerja sebuah usaha maka akan meningkatkan pendapatan yang akan 

diperoleh. Tingkat pendidikan berpengaruuh positif terhadap pendapatan usaha, 

terlihat dari nilai koefisiensi sebesar 0,317 yang berarti semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang maka akan meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh. 

Desta (2018), pada penelitiannya mengenai Pembiayaan Arrum BPKB dalam 

Meningkatkan Pendapatan Nasabah, pengumpulan data yang dilakukan dengan 

teknik wawancara, observasi dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dari 23 nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Raden 

Intan  didapatkan hasil 52% nasabah mengalami peningkatan pendapatan yang 

digunakan untuk mengembangkan usahanya dan didapatkan hasil 48% nasabah 

yang tidak mengalami peningkatan pendaptan, dikarenakan pendapatan yang 

didapat untuk memenuhi keperluan konsumtif. 

Apriyani (2018), pada penelitiannya mengenai Pembiayaan Syariah, Lama 

usaha dan Lokasi usaha terhadap pendapatan usaha, pengumpulan data yang 
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dilakukan dengan kuesioner. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa 

Pembiayaan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

UKM.  Lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM. 

Dan lokasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah, lama usaha dan lokasi 

usaha sama-sama mempengaruhi pendapatan UMK. 

Ummah (2018) pada penelitiannya mengenai Produk Pembiayaan Arrum 

BPKB terhadap pendapatan usaha mikro nasabah dengan menggunakan  observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa produk 

pembiayaan Arrum BPKB dapat meningkatkan usaha mikro nasabah, sebanyak 

65% mengalami kenaikan laba, 25% tidak mengalami kenaikan laba, dan 10% 

mengatakan laba yang mereka peroleh musiman. Dari segi peningkatan karyawan 

terdapat 40% mengalami kenaikan dan 40% tidak mengalami kenaikan, 20% tidak 

memiliki karyawan. Dan terdapat 1 orang nasabah menggunakan dana pembiayaan 

untuk perluasan tempat usaha . 

Fahirah (2018), pada penelitiannya mengenai Peningkatan Nasabah 

pengguna Produk Arrum BPKB data yang diambil menggunakan metode informasi 

yang diperoleh dari nasabah yang menggunakan pembiayaan produk Arrum 

BPKB. Dari delapan informan yang di dapat dari pegadaian syariah terdapat tiga 

nasabah yang menyatakan pendidikan memengaruhi dari peningkatan pendapatan 

nasabah yaitu informan dua, empat dan lima. Dari delapan informan terdapat tujuh 

informan yang menyatakan modal mempengaruhi peningkatan pendapat nasabah, 

sehingga dapat membantu perekonomian keluarga, mengembangkan usaha, 
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menambah jumlah produk yag dijual ataupun membuat usaha baru untuk 

dijalankan. 

Adapun hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

pembahasan tentang pendapatan usaha nasabah. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian yang dilakukan 

di Pegadaian Syariah cabang kota Malang, populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah pegadaian syariah yang menerima pembiayaan Arrum BPKB dan 

penelitian ini lebih memfokuskan pada variabel pembiayaan Arrum BPKB, modal 

dan lama usaha terhadap pendapatan nasabah Arrum. Sehingga penelitian ini dapat 

disebut dengan penelitian pengembangan (Development Research ). 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Usaha Mikro dan Kecil 

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan 

Kecil adalah : 

a. Usaha Mikro  

Usaha prduktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 

tlah memenuhi kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam undang-undang No 

20 tahun 2008. Yang memiliki kriteria yaitu modal maksimal  Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dengan pendapatan maksimal Rp.300.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

b. Usaha Kecil  
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Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan 

usaha yang tidak termasuk dari anak perusahaan dan juga bukan termasuk cabang 

dari perusahaan yang dimiliki, dan usaha kecil juga tidak bagian dari usaha 

menengah baik langsung ataupun tidak langsung maupun dari usaha besar dengan 

kriteria usaha kecil yang sudah diatur di dalam undang-undang. Adapun kriteria 

usaha kecil yaitu aset >  50 juta sampai dengan 500 juta dan pendapatan > 300 juta 

sampai dengan 2 milyar 500 juta.  

Klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menurut kategori BPS antara lain 

: jumlah tenaga kerja, yaitu :  

1) Industri rumah tangga dengan tenaga kerja 1-4 orang. 

2) Industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang. 

Menurut World Bank Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terbagi dalam dua jenis, 

yaitu: 

1) Small Enterprise dengan kriteria: 

a) Jumlah tenaga kerja kurang dari 30 orang. 

b) Pendapatan pertahun tidak melebihi $ 3 juta. 

c) Jumlah modal tidak melebihi $ 3 juta 

2) Micro Enterprise dengan kriteria: 

a) Jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang. 

b) Pendapatan pertahun tidak melebihi $ 100 ribu. 

c) Jumlah modal tidak melebihi $ 100 ribu. 

c. Peran Usaha Mikro dan Kecil. 
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UU No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah pasal 3 

menjelaskan bahwa peran usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membangun 

perekonomian nasional bedasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dengan 

cara  menumbuhkan dan mengembangkan usahanya. Pada pasal 5 menjelaskan 

bahwa usaha mikro dan kecil dalam poin c bertujuan untuk meningkatkan peran 

usaha mikro dan kecil untuk pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, 

serta pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan memberantas masyarakat 

dari kemiskinan. Usaha mikro dan kecil juga berperan cukup besar, khususnya 

dalam prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok kurang 

mampu, distribusi pendapatan dan pengurangan pengangguran, dan pembangunan 

infrastruktur pedesaan. (Tambunan, 2009:51). 

Dalam perekonomian Indonesia peran usaha mikro dan kecil paling tidak 

dapat dilihat dari: 

1) Kedudukannya sebagai peran utama di dalam kegiatan ekonomi dalam      

berbagai sektor 

2) Sebagai penyediaan lapangan kerja terbesar 

3) Peran penting dalam perkembangan kegiatan ekonomi daerah dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4) Terciptanya pasar baru dan tempat ber inovasi, serta 

5) Pendukung dalam menjaga neraca pembayaran dengan melakukan kegiatan 

ekspor. 
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2. Teori Pendapatan 

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh masyarakat 

atas prestasi kerjanya dalam kurun waktu tertentu, baik harian, mingguan,bulanan 

ataupun tahunan. (Sukirno, 2006:423). Pendapatan adalah jumlah uang yang telah 

diterima oleh perusahaan sebagai hasil yang didapat dari penjualan output 

(Mankiw, 2006:287). Sedangkan dalam case and fair (2002:95) Total penerimaan 

merupakan jumlah total keseluruhan yang telah diterima oleh perusahaan yang 

didapat dari penjualan produknya. Oleh sebab itu, total penerimaan sama saja 

dengan harga per unit (P) dikali kuantitas barang yang telah terjual (Q). Dalam 

rumus sebagai berikut : 

𝑇𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑄 

Keterangan : 

TR  = Pendapatan total 

P = Harga produk 

Q = Jumlah produk yang dihasilkan 

Pendapatan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pelaku usaha mikro 

dan kecil sebagai petunjuk berhasil atau tidak usaha dalam persaingan. Semakin 

besar kemampuan usaha mikro dan kecil dalam membiayai semua pengeluaran dan 

kebutuhan kegiatan operasional usahanya berarti semakin besar pula peningkatan 

pendapatan yang diperoleh. 
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Kegiatan penjualan sangat berkaitan erat dengan pendapatan, karena jika 

pendapatan mengalami peningkatan maka diikuti juga dengan kegiatan penjualan 

yang efektif. 

3. Teori Pembiayaan 

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana dalam memenuhi 

kebutuhan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). (Antonio, 

2001:95). Pembiayaan merupakan penyediaan uang bedasarkan persetujuan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang telah dibiayai mengembalikan 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan dapat membantu usaha 

nasabah yang sedang membutuhkan dana, baik untuk menambah modal kerja 

maupun dana investasi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya (Kasmir, 2009:96). 

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan dan diberikan kepada 

suatu pihak ke pihak lain dalam mendorong perkembangan investasi yang sudah 

direncanakan. Baik dilakukan perorangan ataupun lembaga. Dapat dikatakan 

pembiayaan merupakan pembiayaan yang diberikan dan dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang ada dan sudah direncanakan. (Muhammad,2005:87). 

Unsur-unsur pembiayaan, sebagai berikut: 

a. Kepercayaan, adalah keyakinan donatur pembiayaan bahwa pembiayaan yang 

akan diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa, akan benar-benar diterima 

di masa yang akan datang. 
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b. Kesepakatan, terjadinya kesepakatan antara donatur pembiayaan dengan 

penerima pembiayaan, dimana kesepakatan ini dikeluarkan dalam bentuk 

sebuah perjanjian setiap pihak yang masing-masing menandatangani hak dan 

kewajibannya. 

c. Resiko, adanya batas waktu dalam pengembalian yang akan mengakibatkan 

kredit macet 

d. Jangka waktu, masing-masing pembiayaan yang dikeluarkan atau diberikan 

mempunyai batas waktu tertentu. Batas waktu ini melingkupi masa 

pengembaliaan pembiayaan yang sudah disepakati sebelumnya. 

e. Balas jasa, adalah keuntungan atas pemberian jasa atau pembiayaan. 

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non bank mengeluarkan 

pembiayaan bagi nasabah usaha mikro dan kecil yang membutuhkan tambahan 

dana untuk mengembangkan usahanya yaitu pembiayaan Arrum BPKB. 

4. Fungsi pembiayaan syariah terhadap perekonomian. 

Adapun fungsi pembiayaan menurut Kasmir (2008:101) antara lain : 

a Pembiayaan mampu meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang. 

Adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna maksudnya jika hanya 

menyimpan uang saja di lembaga keuangan maka tidak akan menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat. Sehingga adanya pembiayaan tersebut menjadi bermanfaat bagi 

pengusaha dalam menghasilkan barang dan jasa, baik untuk meningkatkan 

produksi, memperluas usahanya, usaha-usaha rehabilitas, maupun usaha-usaha 

produktivitas lainnya. 
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b Pembiayaan mampu meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. 

 Adanya bantuan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat 

digunakan oleh penerima pembiayaan  untuk mengolah barang-barang yang tidak 

bermanfaat menjadi lebih bermanfaat atau berguna. Contohnya seperti 

meningkatnya utility kelapa menjadi kopra kemudian menjadi minyak kelapa atau 

minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, peningkatan utility tebu 

menjadi gula dan sebagainya. 

c Pembiayaan mampu menimbulkan gairah usaha masyarakat. 

 Memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka manusia akan melakukan kegiatan 

ekonomi, dengan kegiatan usaha yang dijalankan yang selalu mengalami dinamika 

peningkatan,  tetapi dalam melakukan kegiatan usaha tersebut tidak diimbangi 

dengan kemampuan yang meningkat, sehingga manusia akan berusaha untuk dapat 

meningkatkan kemampuannya salah satu cara dengan berhubungan dengan 

manusia lainnya yang memiliki kemampuan, dan karena itu, para pengusaha akan 

selalu berhubungan dengan lembaga keuangan untuk memperoleh bantuan 

tambahan permodalan untuk meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang 

diperoleh pengusaha dari lembaga keuangan akan memperbesar an memperlancar 

usahanya. 

d Pembiayaan mampu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

 Suatu pembiayaan yang disalurkan dengan melalui rekening-rekening 

koran, para pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan 

sejenisnya seperti, giro bilyet, wesel, promes, dan lain-lain melalui pembiayaan. 
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Dengan pembiayaan maka peredaran uang giral maupun uang kartal akan lebih 

berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairah berusaha sehingga 

penggunaan uang akan menjadi lebih baik secara kualitatif, ataupun secara 

kuantitatif. Tidak hanya dengan cara subtitusi, penukaran uang kartal yang 

disimpan di giro melalui uang giral dalam penciptaan uang, tetapi ada cara lain yaitu 

dengan cara Exchange of claim, dimana bank memberikan pembiayaan dalam 

bentuk giral. 

e Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi. 

Langkah-langkah stabilisasi dengan keadaan ekonomi yang kurang sehat 

pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan 

ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok . 

f Pembiayaan sebagai jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional. 

Pengusaha yang mendapatkan pembiayaan pasti ingin mengembangkan 

usahanya dalam mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan ini dapat 

dikembangkan secara kumulatif dengan kata lain dikembalikan dalam permodalan, 

maka akan mengalami peningkatan secara terus menerus. Sehingga pendapatan 

yang mengalami peningkatan terus menerus berarti pajak perusahaan akan terus 

bertambah. Selain itu, pembiayaan dilain pihak akan disalurkan untuk merangsang 

pertambangan kegiatan ekspor sehingga akan menghasilkan pertambahan devisa 

bagi negara. Selain itu, semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-

kebutuhan pokok, yang berarti akan terhemat devisa keuangan negara, yang 

diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan maupun kesektor-sektor yang lain agar 
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lebih berguna. Jika rata-rata pengusaha, memiliki modal, memiliki tanah, dan 

tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan, sehingga pendapatan negara via pajak 

dan devisa bertambah dan pengguna devisa untuk urusan konsumsi akan berkurang, 

sehingga langsung maupun tidak langsung, melalui pembiayaan pendapatan 

nasional akan mengalami peningkatan. 

g Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional 

Tidak saja bergerak dalam negeri, tetapi lembaga pembiayaan juga bergerak 

di luar negeri. Di beberapa negara yang kaya minyak yang telah maju organisasi 

dan sistem perbankannya telah berkembang perbankanya ke seluruh dunia, dan juga 

beberapa negara maju lainnya. Negara-negara yang kuat dalam ekonominya, akan 

memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang, demi persahabatan antar 

negara. Bantuan tersebut tercermin berupa bantuan pembiayaan dengan syarat-

syarat yang mudah yaitu, bagi hasil atau bunga yang relatif murah dengan jangka 

waktu penggunaan yang lama. Dengan bantuan pembiayaan yang diberikan antar 

negara sering kali dikenal sebagai Govermen to Goverment, sehingga hubungan 

antar negara pemberi (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib) akan 

semakin bertambah erat, terutama yang menyangkut hubugan perdagangan dan 

perekonomian. 

5. Pembiayaan Arrum BPKB 

Pembiayaan Arrum adalah pinjaman Syariah dengan menggunakan prinsip 

Syariah pada para pengusaha mikro, kecil untuk kebutuhan dalam menjalankan 

usahanya untuk mendapat keuntungan dengan pengembalian dengan sistem secara 



22 
 

 
 

angsuran yang menggunakan jaminan BPKB, Tetapi pemanfaatan kendaraan ada 

tetap berada di pemiliknya. (Habiburrahman dkk, 2012:250). 

Jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan adalah 

minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan, pengembalian pembiayaan dilaksanakan 

melalui angsuran tiap bulan, sedangkan akad yang digunakan arrum menggunakan 

akad Ijarah. 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa ijarah 

merupakan akad pemindahan hak guna dengan kata lain manfaat suatu barang 

ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan barang itu. Maka, di dalam akad ijarah tidak ada 

perubahan kepemilikan, hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan 

kepada penyewa. 

Keunggulan lain dari produk Arrum di Pegadaian Syariah adalah dengan 

syarat relatif mudah dengan proses cepat dalam kurun waktu kurang lebih 3 hari, 

biaya-biaya  yang relatif murah, serta batas waktu pembiayaan 12 bulan sampai 

dengan waktu maksimal 36 bulan, serta pembiayaa yang mampu mencapai 70% 

dari nilai taksiran, yang setiap bulan pelunasan dapat dilaksanakan dengan angsuran 

tetap, dan mampu dilaksanakan sewaktu-waktu  dengan memberikan potongan 

harga ijarah. (Muftifiandi, 2015:100). 

Mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah maka perlu  

memberikan syarat-syarat lampiran fotocopy KTP (suami atau istri) dan kartu 

keluarga, memberikan lampiran fotocopy surat nikah, lampiran fotokopy dokumen 
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usaha yang sudah sah (untuk usaha informan cukup dengan memberikan surat 

keterangan usaha dari dinas terkait ataupun kelurahan).  Jika syarat-syarat tersebut 

sudah lengkap terpenuhi, proses selanjutnya dengan mengisi formulir untuk produk 

pembiayaan Arrum BPKB, serta memberikan lampiran dokumen-dokumen usaha 

serta pendukung usaha lainnya yang terikat. Setelah itu petugas Pegadaian Syariah 

akan memeriksa keeabsahan syarat-syarat dan dokumen yang telah dilampirkan dan 

terakhir penandatangan akad Arrum BPKB.  (Muftifiandi, 2015:100). 

Pegadaian syariah akad atau perjanjian merupakan alat transaksi yang 

kegunaannya untuk mempertemukan ijab dan kabul dalam proses rahn atau gadai. 

Ada dua akad di dalam produk Arrum BPKB yang kegunaanya sebagai alat dalam 

melakukan rahn atau gadai, yaitu akad rahn dan akad ijarah. (Muftifiandi, 

2005:101). 

Akad rahn merupakan akad yang jika nasabah memberikan barang bergerak, 

dan proses selanjutnya pegadaian akan menyimpan dan merawat barang tersebut di 

ruang yang sudah disediakan oleh pihak Pegadaian. Proses penyimpanan 

mengakibatkan munculnya biaya yang meliputi nilai investasi sebagai tempat 

penyimpanan, keseluruhan proses kegiatan dan biaya perawatan. Hal ini dibenarkan 

oleh pihak pegadaian membenarkan bahwa menggunakan dana sewa kepada 

nasabah dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua pihak. Terdapat akad rahn 

tasjily di dalam pemberian produk Arrum yang merupakan jamiinan dalam bentuk 

barang atas hutang yang barang jaminan tersebut tetap berada pada penguasaan 

orang yang telah memberikan gadai dan dasar bukti kepemiiilikannya di berikan 

kepada penerima gadai. (Muftifiandi, 2015:101). 
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Selanjutnya, yang dimaksud akad ijaarah merupakan akad pemindhan atas 

hak guna barang atau jasa dengan melakukan pembayaran upahh sewa tetapi barang 

tetap berada pada pemiliknya. Dengan akad ijarah ini kemungkinan bagi pegadaian 

akan mengeluarkan sewa dari tempat penyimpanan barang yang dimiliki oleh 

debitur yang sudah melakukan akad. Fatwa no.25/DSNMUI/III/2002 yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI menjelaskan bahwa “Besarnya 

biaya penyimpanan serta pemeliharaan marhun tidak boleh di tetapkan bedasarkan 

jumlah pinjaman”. Tetapi dari nilai barang jaminan itu sendiri dan ijarah dibayar 

pada tiap bulan bersamaan dengan pembayaran angsuran bulanan. 

6. Teori Modal 

Mendirikan usaha diperlukan adanya modal dan tenaga. Modal dalam bentuk 

biaya dapat membiayai keperluan usaha. Sementara itu, modal tenaga adalah tenaga 

atau keahlihan dan kemampuan seseorang dalam mengelola dan menjalankan suatu 

usaha.  Modal terdiri dari dua yaitu modal sendiri dan modal asing yang berupa 

pinjaman kredit atau pembiayaan. Modal sendiri merupakan modal yang didapat 

ddari pemilik usaha yang tertanam di perusahaannya dalam jangka waktu yang 

tidak menentu. Sedangkan untuk modsl asing merupakan modal yang didapat dari 

pihaak luar perusahaan yang nbiasanya didapat dari pinjaman sehingga harus di 

kembalikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Sebelum pengembalian dana perlu 

adanya estimasi keuntungan guna mengetahui selisih pendapatan biaya dalam 

periode tertentu. Besar kecilnya dalam estimasi keuntungan sangat penting guna 

pengembalian dana suatu usaha. (Kasmir, 2010:83). 
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Modal dijelaskan sebagai sejumlah uang yang digunakan sebagai kegiatan 

dan menjalankan bisnis. Keberadaan modal memang sangat dibutuhkan dalam 

menjalankan suatu bisnis, hanya bagaimana cara mengatur modal tersebut secara 

optimal agar mengantarkan profit supaya menjadikan bisnis berjalan lancar. 

(Amirullah, 2005:7). 

Modal dijelaskan sebagai bentuk kekayaan yang digunakan secara langsung 

maupun tidak langsung dalam proses produksi guna menambah output. Dalam 

pengertian ekonomi, modal adalah uang atau barang yang bersama dilakukan 

dengan faktor-faktor produksi tenaga kerja dan tanah guna menghasilkan barang 

dan jasa baru. Modal adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam memulai 

usaha, baik dalam skala kecil , menengah ataupun besar. (Tambunan, 2002:51). 

7. Teori Lama Usaha 

Lama usaha adalah lamanya pengusaha berkarya pada usaha produk-

produknya yang sedang dijalani. Lama usaha dapat menimbulkan pengalaman 

seseorang untuk berusaha, yang berarti pengalaman mempengaruhi tingkat 

pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. (Sukirno, 2002:391). 

Lama nya pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan , 

semakin lama seorang pelaku bisnis menjalankan usahanya di bidang usahanya 

dapat mempengaruhi produktivitas, sehingga efisiensi akan bertambah dan dapat 

memperkecil biaya produksi dari pada hasil penjualan. Semakin lama seorang 

pelaku usaha menekuni bidang usahanya maka semakin meningkat pula 

pengetahuan mengenai selera ataupun prilaku konsumen. (Wicaksono, 2011:25). 
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Jangka waktu pengusaha untuk melakukan usahanya, memberikan pengaruh 

penting bagi pemilihan cara dan strategi dalam melakukan usahanya. Pelaku usaha 

yang menjalankan usahanya cukup lama dalam melakukan usahanya mempunyai 

strategi yang lebih tepat dan matang dalam mengelola usahanya, baik memproduksi 

dan memasarkan produknya tersebut. Karena pengusaha yang sudah mempunyai 

pengalaman lebih di dalam usahanya akan memiliki pengetahuan maupun dalam 

pengambilan keputusan di setiap keadaan dan kondisi. Selain itu, pelaku usaha 

dengan pengalaman dan lama usaha yang cukup banyak,  pastinya secara tidak 

langsung mendapatkan koneksi atau jaringan yang lebih luas untuk memasarkan 

produknya. Dapat diketahui bahwa pengalaman usaha seseorang terlihat jangka 

waktu dan masa kerja dalam menekuni di suatu pekerjaan tertentu. Karena semakin 

lama melakukan usaha atau kegiatan, maka akan menambah pengalamnnya. 

(Wijayanti, 2005:18). 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Variabel Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Pendapatan Nasabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2018:76), menyatakan bahwa 

penyaluran pembiayaan Arrum BPKB mampu meningkatkan usaha mikro nasabah. 

Hal ini juga sependapat dengan teoritik dari Kasmir (2011:94), menyatakan 

pembiayaan secara positif mampu meningkatkan tingkat pendapatan,karena 

pembiayaan mampu meningkatkan modal untuk usaha. Dengan tambahan modal 

ini diharapkan mampu meningkatkan produksi maupun output yang dapat 

meningkatkan pendapatan juga dan pelaku usaha dapat mengembangkan dan 

menjalankan usahanya. 
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2. Hubungan Variabel Modal Terhadap Pendapatan Nasabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fahirah (2018:20), menyatakan bahwa dari 

delapan informan terdapat tujuh informan yang menyatakan modal mempengaruhi 

peningkatan pendapat nasabah.  Hal ini juga sependapat dengan teoritik dari 

Simorangkir (2005:57), menyatakan dengan tambahan modal dan pemberian kredit 

yang besar menyebabkan peningkatan pendapatan pada usaha kecil, dikarenakan 

dengan adanya modal yang semakin tinggi yang telah diberikan atau dengan 

senakin besarnya tingkat kredit yang telah diterima untuk menambah modal usaha 

maka akan mempengaruhi pada tingkat pendapatan. 

3. Hubungan Variabel Lama Usaha Terhadap Pendapatan Nasabah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018), meyatakan variabel lama usaha   

berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha artinya semakin lama usiia usaha 

yang dijalankan maka dapat meningkatkan pendapatan yang akan diperoleh. Hal 

ini sependapat dengan teoritik dari Sukirno (2002:391), menyatakan lamanya 

usaha akan menimbulkan pengalaman seseorang dalam berbisnis, dimana 

pengalaman akan mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. 

Semakin lama  pelaku usaha menekuni bidang usahanya maka akan mempengaruhi 

produktivitas atau keahlihannya dalam melakukan aktivitas usaha. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran mengenai penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka pemikiran 

 

1. Hipotesis 

Bedasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Diduga pembiayaan Arrum BPKB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Kota Malang. 

b. Diduga modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah Arrum 

BPKB di Pegadaian Syariah cabang Kota Malang. 

c. Diduga lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasabah Arrum 

BPKB di Pegadaian Syariah cabang Kota Malang. 

Modal (X2) 

  

(X1) 

Pendapatan Nasabah 

Arrum BPKB (Y) 

Lama usaha (X3) 

  

(X1) 

Pembiayaan Arrum BPKB (X1) 


