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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian suatu negara, tanpa ada 

bank, bisa di bayangkan bahwa bagaimana kesulitan seluruh masyarakat dalam 

menyimpan dan mengirim uang, memperoleh dan mendapatkan tambahan modal 

usaha atau melakukan transaksi perdagangan internasional secara efektif dan 

terpercaya (Maemonah, 2013). Berkembangnya dunia perbankan di Indonesia 

sebagai lembaga keuangan jauh lebih maju dibandingkan perbankan pada zaman 

dahulu. Perbankan yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perbankan 

konfensional dan perbankan syariah, sesuai Undang-undang yang dikeluarkan 

pemerintah, Undang-undan No.7 Tahun 12 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998.  

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 dan Peraturan Bank 

Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, aturan hukum BPR Syariah merupakan salah satu jenis bank yang 

diizinkan beroperasi dengan sistem syariah yang didirikan untuk melayani Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil di Indonesia dengan bentuk pengelolaannya harus 

berdasarkan prinsip syariah. Perbankan Syari’ah terbagi juga menjadi Bank 

Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), yang 

didirikan sebagai langkah aktif dalam melaksanakan perekonomian Indonesia, 

selanjutnya BPRS lebih dikenal dengan penerapan sistem bagi hasil atau sistem 

perbankan Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Tulen Amanah yang terletak
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 di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu 

perbankan syari’ah yang mengembangkan sistem syari’ah. Melihat dari penduduk 

Lombok Timur yang mayoritas beragama muslim, diharapkan untuk kedepan 

menjadi salah satu contoh Provinsi yang mengembangkan sistem syari’ah.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tulen Amanah yang terletak di 

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu 

perbankan syariah yang mengembangkan sistem syariah. Beberapa produk yang 

ditawarkan yaitu: 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk: Tabungan 

dalam prinsip Mudharabah, waladi, haji, qurban, dan Deposito berjangka 

berdasarkan prinsip mudharabah (Bagi Hasil), 2. Menyalurkan dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan: Prinsip jual beli (murabahah), 

Prinsip bagi hasil (mudharabah) 3. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah 

hanya untuk kegiatan yang halal 4. Melakukan kegiatan lain yang tidak 

bertentangan dengan UU Perbankan dan prinsip syariah (Brosur).  

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti telah kita 

diketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor 

tersebut atau yang lebih kita kenal dengan sebutan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM). Yang bisa terlihat saat krisis global yang telah terjadi bahwa 

UMKM lahir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat serta dapat 

mengingkatkan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Oleh karena itu UMKM 

perlu dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan Ketepatan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVI/MPR-RI/1998 tentang 

politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan 
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Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan. 

Berdasarkan Ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia No. XVI/MPR_RI/1998, salah satu produk pembiayaan yang di 

keluarkan oleh BPRS Tulen Amanah Masbagik adalah pembiayaan murabahah 

dengan prinsip jual beli. Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan 

murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jenis usaha yang dimungkinkan 

untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri 

rumah tangga, dan perdagangan (Muhamad, 2004). 

Masyarakat wilayah Lombok Timur yang memiliki usaha dibidang 

pertanian dan perdagangan merupakan kategori jenis usaha kecil juga menengah 

yang masih membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan produk usahanya. 

Berdasarkan data tahun 2016 Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat, usaha kecil 

juga usaha menengah di Kabupaten Lombok Timur tercatat berjumlah 129 Usaha 

Mikro Kecil yang terbagi atas 93 Perdagangan, 24 Produksi, dan 12 dalam bidang 

jasa, memiliki pendapatan perbulan yang beragam, antara (Rp. 200.000 s.d Rp. 

3.500.000) (Lotim, 2016). Sedangkan pembiayaan murabahah di BPRS Tulen 

Amanah Masbagik yang memanfaatkan usaha penyaluran dana kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah bagi usaha 

kecil sebanyak kurang lebih 500 nasabah  
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Pengetahuan mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah 

sebagian belum ada yang mengetahui di Lombok Timur dikarenakan beberapa 

faktor. Salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak mengetahui yaitu 

sebagian masyarakat Lombok Timur masih banyak yang belum mengenal sistem 

pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BPRS Tulen Amanah. Nasabah 

tersebut belum mengetahui secara detail dengan apa yang dimaksud dari 

pembiayaan murabahah, sehingga nasabah cenderung untuk memilih pembiayaan 

lain yang sekiranya telah dimengerti oleh nasabah itu sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan BPRS Tulen Amanah, maka 

menetapkan judul “Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sesudah 

Dibandingkan Sebelum Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Pada BPRS 

Tulen Amanah Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

Bagaimana tingkat pendapatan usaha kecil sesudah dibandingkan sebelum 

mendapatkan pembiayaan murabahah pada BPRS Tulen Amanah di Kecamatan 

Masbagik Kabupaten Lombok Timur ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui dan menjelaskan tingkat pendapatan usaha kecil sesudah 

dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah pada BPRS Tulen 

Amanah di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.  

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Menjadikan penambahan informasi yang berguna bagi pembaca yang 

berkepentingan dan sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan 

keilmuan dalam peneliti masalah yang berkaitan. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Pengambil Kebijakan 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadikan penambahan informasi 

mengenai pembiayaan murabahah pada BPRS Tulen Amanah dalam 

meningkatkan pendapatan usaha kecil di Kecamatan Masbagik Kabupaten 

Lombok Timur.  

b. Bagi Perbankan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengevaluasi mengenai 

pembiayaan murabahah pada BPRS Tulen Amanah dalam meningkatkan 

pendapatan usaha kecil sesudah dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan 

murabahah pada BPRS Tulen Amanah di Kecamatan Masbagik Kabupaten 

Lombok Timur.



 
 

 
 

 


