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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan 

juga acuan. Selain itu juga untuk menghindari kesamaan yang terjadi dengan 

penelitian orang lain. Maka dari itu di dalam kajian pustaka ini peneliti 

mencantumkan hasil dari penelitain terdahulu yaitu : 

Wahyu Nur Saksongko (2017). Dengan judul skripsi “Perkembangan Usaha 

Mikro kecil Dan Menengah Sebelum dan Sesudah merima Pembiayaan 

Murabahah Pada BMT Jannah Pucung Sragen”. Dengan tujuan penelitian yaitu 

untuk mengetahui modal usaha sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan 

murabahah pada BMT Jannah, untuk mengetahui omset penjualan sebelum dan 

sesudah menggunakan pembiayaan murabahah pada BMT Jannah, dan untuk 

mengetahui jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan 

murabahah pada BMT Jannah. Yang menggunakan metode penelitian berupa 

kuantitatif. Dengan hasil penelitian yang menuliskan bahwa modal usaha sebelum 

menerima pembiayaan murabahah tidak sama dengan sesudah menerima yang 

terbukti dari t-hitung 7,7674 > t-tabel 1,9896, sedangkan untuk modal usaha 

sesudah disimpulkan dengan H1 diterima karena modal usaha sesudah menerima 

pembiayaan murabahah tidak sama dengan sebelum menerima pembiayaan 

murabahah, sedangkan untuk omset penjualan sebelum dinyatakan dengan t-

hitung 12,970 > t-tabel 1,9896 membuktikan bahwa omset penjualan sebelum 

menerima pembiayaan murabahah tidak sama dengan sebelum menerima
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pembiayaan murabahah, untuk setelah mendapatkan pembiayaan murabahah 

memberikan keterangan bahwa t-hitung 14,517 > t-tabel 1,9896 dikatakan omset 

penjualan sesudah menerima pembiayaan tidak sama dengan sebelum menerima, 

hasil untuk jumlah tenaga kerja dinyatakan bahwa sebelum mendapatkan 

pembiayaan tidak sama dengan setelah mendapatkan pembiayaan dilihat dari t-

hitung 14,517 > t-tabel 1,9896 sama dengan setelah mendapatkan pembiayaan t-

hitung 23,506 > t-tabel 1,9896 dikatakan bahwa sesudah menerima tidak sama 

dengan sebelum menerima pembiayaan.  

Isnaini Nurrohmah (2015). Dengan judul skripsi “Analisis Perkembangan 

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan 

Musyarakah Pada Koperasi Jasa keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT 

Beringharjo yogyakarta)”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

perbedaan omset penjualan sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan 

msyarakah pada BMT Beringharjo Yogyakarta dan untuk mengetahui perbedaan 

jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan musyarakah 

pada BMT Beringharjo Yogyakarta. Yang menggunakan metode penelitian 

berupa pendekatan kuantitatif dengan meode penelitian termasuk penelitian 

deskriptif. Dengan hasil penelitian yaitu pertama rata-rata omset penjualan yang 

didapatkan penjual sebelum menerima pembiayaan mencapai Rp 29.415.000 

sedangkan setelah menerima pembiayaan bisa mencapai Rp 53.997.000, 

sedangkan untuk jumlah tenaga kerja dari hasil yang mengatakan bahwa sebelum 

menerima pembiayaan ada 22 responden yang tidak memiliki tenaga kerja, hal ini 

yang menyatakan bahwa pelaku UMKM belum terlalu membutuhkan tambahan 

tenaga kerja dan sesudah menerima pembiayaan ada 19 responden yang tidak 
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memiliki tenaga kerja, dan pelaku UMKM mayoritas memiiki tenaga kerja satu 

orang yaitu sebayak 22 responden.  

Si Islam Siarno (2015). Dengan judul skripsi “Analisis Perkembangan 

Usaha mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat 

Tamwil Di Kota Surakarta tahun 2015” Dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui perbedaan modal UMK antara sebelum dan sesudah mendapat 

bantuan pembiayaan dari BMT, untuk mengetahui perbedaan omset penjualan 

UMK antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan dari BMT, dan 

untuk mengetahui perbedaan keuntungan UMK antara sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan pembiayaan dari BMT. Yang menggunakan metode penelitian 

berupa penelitian deskriptif dan analitik dengan metode kuantitatif. Dengan hasil 

penelitian yaitu pelaku usaha dari memulai dengan nol rupiah dengan modal yang 

cukup besar mencapai 30 Juta, selanjutnya setelah menerima pembiayaan dari 

waktu ke waktu semakin meningkat modal serta usaha yang dimiliki yang terlihat 

nilai terendah sebesar Rp 500.000 yang tertinggi 60 Juta,  yang digunakan untuk  

memperbaiki gerobak, kios dan peralatan berdagang juga untuk membeli bahan 

dagangan guna memenuhi stok barang dagangan, untuk omset penjualan jumlah 

pelaku usaha mengalami kenaikan omset setelah memperoleh pembiayaan dari 

BMT yaitu sebanyak 77 pelaku usaha dari 100 pelaku yang dijadikan sampel 

penelitian, sisanya hanya 6 mengalami penurunan omset penjualan, untuk 

keuntungan 100 sampel dalam penelitian ini 76 persen pelaku mengalami 

peningkatan namun 8 persen mengalami kerugian, berdasarkan hasil wawancara 

dengan pelaku usaha yang mengatakan kerugian karena beberapa faktor yang 
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diantaranya sudah menyerahkan barang dagangan tetapi tidak dibayar, juga di tipu 

oleh pelanggan.   

Ahmad Hid Pratama (2018). Dengan judul skripsi “Peranan Pembiayaan 

Murabahah Dalam Peningkatan Omset Penjualan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitut 

Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung)”. Dengan tujuan penelitian 

yaitu untuk mengetahui karakteristik pembiayaan murabahah dan peranan 

pembiayaan murabahah dalam peningkatan omzet penjualan UMKM anggota 

Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung. Yang menggunakan 

metode penelitian berupa penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sesungguhnya, dan 

sifat penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. Dengan hasil penelitian yaitu pertama untuk mekanisme pembiayaan 

murabahah yang terlihat bahwa pembiayaan murabahah yang diajukan sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu sebesar 35 responden (87,50%) sebaliknya 5 

responden (12,50%) menjawab tidak sesuai dengan yang diharapkan, untuk proses 

pengajuan pembiayaan murabahah 31 responden menjawab proses mengajukan 

pembiayaan murabahah berjalan mudah dan  responden menjawab tidak mudah 

dalam pengajuan. Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah pada usaha kecil 

menengah terlihat disambut positif oleh para pemilik usaha yang dimana terlihat 

peningkatan dalam pengembangan usaha, sesuai dengan target usaha yang di 

inginkan setiap anggota, dan perkembangan usaha setiap anggota setelah 

menerima produk pembiayaan murabahah, dengan hasil wawancara pada 

pedagang sembako dan pedagang sayuran, pedagang sembako mengungkapkan 
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bahwa ia menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000 mengalami peningkatan 

keuntungan sampai Rp. 1.000.000 yang sebelumnya kurang dari Rp. 1.000.000. 

dan pedagang sayuran menjelaskan setelah ada suntikan dana stok sayuran bisa 

bertambah yang aslinya 50 ikat bisa menjadi 250 ikat dalam perhari.  

Linda Novita (2014). Jurnal Ekonomi Islam, “Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi 

Kasus BPRS Amanah Ummah)”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui konsep pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Ummah dan 

untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah pada BPRS Amanah Ummah 

terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Leuwilang. Dengan menggunakan 

metode penelitian yaitu metode korelasi yang dimana metode yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel yang diteliti, jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dimana langsung 

berada di lokasi objek penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis analisis 

kuantitatif yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap 

perkembangan UMKM. Hasil penelitian yang ditulis membahas mengenai 

pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah. 

Perkembangan bisa dilihat dari jumlah pendapatan nasabah setiap bulannya, 

penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemberian pembiayaan 

murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif, 

yang terlihat dari sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan murabahah yang 

rata-rata awal Rp. 12.373.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu 

Rupiah ) perbulan meningkat menjadi Rp. 18.852.000 ( Delapan Belas Juta 

Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulan dan selain pendapatan 
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yang meningkat juga terjadi penambahan jumlah karyawan yang dimana 

perkembangan usaha yang semakin membesar maka akan terjadi penambahan 

jumlah tenaga kerja yang diperlukan, adanya pembiayaan yang diberikan oleh 

BPRS Amanah Ummah sangat membantu UMKM untuk bisa mengembangkan 

usahanya, seperti yang sudah diwawancarai oleh penulis yaitu pedagang pakaian, 

pedagang buah, ikan asin toko mainan, toko emas, perak, dan kelontongan, 

sebagaimana peningkatan yang dialami langsung dirasakan oleh nasabah yang 

sudah melakukan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri yaitu 

pembiayaan yang mendominasi dari semua jenis pembiayaan, dikarenakan 

pembiayaan ini bisa di guanakan untuk yang bersifat konsumtif maupun modal 

kerja.    

Dari jurnal dan skripsi terdahulu yang telah menggunakan pembiayaan 

murabahah, terdapat perbedaan antara penelitain terdaluhu dengan penelitian 

penulis yaitu belum ada yang menjadikan pembiayaan murabahah sebagai jalan 

untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dari tingkat kecamatan serta 

penempatan lokasi terhadap keputusan untuk menggunakan pembiayaan 

murabahah, dan juga terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan 

pembiayaan murabahah dalam melihat peningkatan yang di dapatkan. Dan 

penelitian ini, lebih memfokuskan pada tingkat pendapatan usaha kecil setiap 

bulannya dari pembiayaan murabahah untuk bisa meningkatkan pendapatan usaha 

yang dijalani. Yang dilihat dari : Sasaran produk pembiayaan murabahah pada 

anggota/nasabah usaha kecil, dan peningkatan pendapatan usaha kecil dari 

sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan murabahah, serta menggunakan 

simple random sampling untuk metode penelitian yang dilakukan.  
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B. Kerangka Teoritis  

1. Pendapatan  

a. Teori Pendapatan  

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan 

dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh 

seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu 

dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang 

dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatar belakangi oleh tingkat 

pendidikan, skill  dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahtraan 

dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. 

Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real 

income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola 

konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan 

untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. 

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga dari berusaha atu bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti 

bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor 

pemerintah dan swasta (Nazir, 2010). 

Dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa pendapatan adalah hasil 

kerja (usaha atau sebagainya) (Kebudayaan, 1998). Sedangkan ada lain 

mengungkapkan bahwa pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau 

balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga 

dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  
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Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, 

bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang 

dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi 

perhatian.  

Peningkatan pendapatan merupakan salah satu ciri-ciri dari maju tidaknya 

suatu daerah. Yang terlihat bahwa jika pendapatan suatu daerah terlihat relatif 

rendah, dapat diartikan bahwa kemajuan dan kesejahtraan tersebut akan rendah 

pula. Dan demikian juga jika pendapatan yang diterima masyarakat di dalam suatu 

daerah relatif tinggi, maka terlihat tingkat kesejahtraan dan kemajuan daerah 

tersebut tinggi pula (Danil, Vol.IV No.7).  

b. Unsur-Unsur Pendapatan  

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada 

pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi: 

1) Pendapatan hasil produksi barang dan jasa. 

2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis 

perusahaan oleh pihak lain.  

3) penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur 

pendapatan lain-lain suatu perusahaan.  

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa pendapatan dilihat dari kesejahtraan dan 

kemakmuran di dalam daerah yang ditinggali, sebagaimana terlihat bahwa 

semakin rendah pendapatan yang didapatkan masyarakat maka kesejahtaraan akan 

rendah, dan sebaliknya juga jika pendapatan yang di dapatkan tinggi maka 

kesejahtraan di dalam daerah tersebut bisa dikatakan tinggi.  
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2. Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil 

a. Pengertian Usaha Kecil  

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menegah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

(Budisantoso, 2014).  

b. Kriteria Usaha Kecil 

Tertulis di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008, bahwa kriteria usaha kecil sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 

atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

Menurut tulus tambunan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang.  

c. Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil  

Perkembangan yang dilakukan oleh Usaha Kecil pada umumnya adalah 

sebuah tangung jawab yang diberikan untuk pemerintah dan masyarakat. Terdapat 
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beberapa permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil berdasarkan evaluasi dan 

penglihatan kembali pemerintah dibidang UMKM yaitu (Nisa, 2016): 

1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif 

 Adanya kesadaran pemerintah dalam mengupayakan terciptanya iklim yang 

sangat teratur antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan 

dalam berusaha serta meringankan prosedur perizinan usaha, keringanan 

pembayaran pajak dan sebagainya.  

2) Bantuan Permodalan 

Pihak pemerintah berkewajiban untuk memperluas kegiatan kredit yang 

persyaratan berlaku tidak memberatkan bagi UKM, sebagai pembantu 

dalam peningkatan permodalan yang diberikan. 

3) Perlindungan usaha  

Usaha-usaha yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah harus 

mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu dalam perlindungan 

undang-undang maupun peraturan yang diterapkan oleh pemerintah yang 

bertujuan untuk saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. 

4) Pengembangan Kemitraan  

Diperlukan adanya pengembangan antara pengusaha satu dengan yang 

lainnya. untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam kegiatan usaha. 

Dan untuk mendapatkan dan memperluas pangsa pasar dan pengelolaan 

bisnis yang lebih efisien.  

5) Omset 

Pemanfaatan yang dilakukan UMKM adalah bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan atau omset dari penjualan. peningkatan yang di berikan akan 
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mendapatkan pengaruh terhadap kemajuan UMKM. Dan bilamana tidak 

terjadi peningkatan akan diberlakukan sosialisasi bagi anggota/mitra yang 

bertujuan untuk lebih memahami usaha yang dijalankan.  

3. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah  

a. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan 

defisit unit (Antonio S. , 2001). pembiayaan secara luas, berarti financing  atau 

pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang 

dilakukan oleh lembaga pembiaaan, seperti bank syariah kepada nasabah 

(Muhammad). 

Dilain sisi, pembiayaan menurut Adiwarman Karim, merupakan salah satu 

tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia 

dana untuk memnuhi kebutuhan pihak defisit unit (Karim, 2013).  

dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada 

pihak yang sangat memerlukan, untuk dipergunakan dalam aktivitas yang 

produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.  

b. Pembagaian Pembiayaan  

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu: 
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 Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebuthan produksi dalam arti luas, yaitu untuk 

meningkatkan usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.  

 Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memnuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan (Antonio S. , 2001).  

 Menurut keperuan, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal 

berikut: 

 Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memnuhi 

kebutuhan. 

 Peningkatan produktif, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 

mutu hasil produksi.  

 perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.  

 Pmiayaan inveas,yat untu memnuhi keutuhanbaabaang md (capital 

goods) serta fasilitas-ailitas ya erat kainna deng itu.  

c. Pembiayaan Yang berlaku Pada Bank Syariah  

Secara umum berdasarkan akadnya ada tiga jenis transaksi pembiayaan 

yang berlaku pada bank syariah, yaitu: 

1. Prinsip Bagi-Hasil (Profil sharing) 

Prinsip bagi hasil yang ada didalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu: 
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 Al-Musyarakah  

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(amal/expertise) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  

 Al Mudharabah  

Adalah akad kerjasama usaha anatara dua pihak dimana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian yang didapatkan 

sesuai dengan perjanjian diawal. Apabila usaha tersebut mengalami 

kerugian, maka kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau karena 

penyalahgunaan oleh pengusaha.  

 Al-Muzaro’ah 

Adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan 

penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada 

sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 

tertentu (persentase) bagi hasil panen. 

 Al-Musaqoh 

Adalah kerjasama yang dilakukan pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung 

jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, 

sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. 

2. Prinsip Jual Beli (sale and purchase) 

Prinsip jual-beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah: 
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 Bai Al-Murabahah  

Adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga 

perolahan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh 

para pihak, dimana phak penjual menginformasikan dulu harga 

perolehan kepada pembeli (Karim, 2010). 

 Bai As-salam 

Adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan 

syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu 

secara penuh.  

 Bai Al-Istishna 

Adalah jual beli barang dilakukan dimana penjual membuat 

barang dipesan pembeli dengan modal sendiri.  

 Prinsip sewa (operational lease and financial lease) 

prinsip yang ditetapkan oleh bank syariah adalah al-ijarah.  

yang dimana yaitu perjanjian antara pemilik barang dan penyewa 

yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut 

dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Setelah habisnya masa akad, maka barang akan dikembalikan 

kepada pemiliknya. 

  3. Prinsip Jasa (fee-based servises) 

 Al-Wakalah  

Adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank 

merupakan kuasa dari yang dititipkan untuk mengelola uang atau 
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surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee 

sebagai imbalannya. 

 Al-Kafalah  

Adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank 

sebagai penanggung (kafil0 kepada pihak ketiga atas kewajiban 

pihak kedua (yang ditanggung, makfuul anhu atau ashil). 

 Ar-Rahn 

Adalah menahan salah satu dari harta milik sipeminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Brang yang ditahan 

tersebut harus memiliki nilai ekonomis (Antonio S. , 2001). 

d. Pembiayaan Modal Kerja  

  Adiwarman Karim beranggapan yaitu pembiayaan modal kerja 

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah (Karim, 2013). 

  Sedangkan yang lainnya seperti Kasmir beranggapan bahwa modal 

kerja adalah investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva 

jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, 

adan aktiva lancar lainnya.  

  Akad yang diperguanakan untuk produk pembiayaan syariah 

terbagi menjadi jenis-jenis pembiayaan modal kerja yang terbagi menjadi 5, 

yaitu: 

 Pembiayaan modal kerja Mudharabah  

 pembiayaan modal kerja Istishna’ 
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 Pembiayaan modal kerja Salam  

 Pembiayaan modal kerja Murabahah  

 Pembiayaan modal kerja Ijarah 

e. Pengertian Murabahah 

Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai keuntungan bagi penjual sesuai dengan kesepakatan. 

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli 

bank menyebutkan jumlah keuntungannya (margin) (Soemitra, 2010). 

Murabahah juga berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual 

menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya 

lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dengan tingkat 

keuntungan yang diinginkan.  

Sedangkan menurut Adiwarman Azwar Karim murabahah adalah akad jual 

beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk 

natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required 

rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 

Berdasarkan pengertian yang tertulis diatas maka dapat dipahami bahwa 

pembiayaan murabahah ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan 

keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dengan nantinya akan 

mendapatkan manfaat dari pembiayaan murabahah yang diberikan yaitu manfaat 

pembiayaan murabahah ditinjau dari sudut kepentingan debitur dan manfaat 
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pembiayaan murabahah ditinjau dari kepentingan masyarakat umum. Pembiayaan 

murabahah dari bank syariah nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan dan 

pemerataan pendapatan masyarakat. Masyarakat pengusaha akan sangat 

diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah 

dan cepat (Mulyono,2001).  

Bantuan pembiayaan yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha digunakan 

untuk memperbesar volume usaha yang dimiliki dan diproduksi. Peningkatan 

usaha nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara 

komulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur 

permodalan yang dimiliki, maka akan terlihat peningkatan yang akan berlangsung 

terus menerus dan akibatnya pendapatan terus akan bisa meningkat.  

f. Landasan Hukum 

Pada dasarnya jual beli adalah suatu hal yang diperbolehkan oelh Islam, hal 

ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Qur’an dan Hadits.  

Adapun Landasan Al-Qur’an dan Hadits tentang Murabahah adalah sebagai 

berikut: 

1) QS. Al-Qur’an 

Ayat-ayat Al-quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi 

Murabahah adalah : 

ََب ۚ فََمْن َجاَءُه َمْوِغَظٌة ِمْن َر َم الّرِ ُ الَْبْيَع َوَحرَّ ِه فَاْىََتَى ٰ فَََلُ َما َوَأَحلَّ اَّللَّ ِّ ب

ئَِك َأْص ِ ۖ َوَمْن ػَاَد فَأُولَ َٰ ََل اَّللَّ
ِ
ووََسلََف َوَأْمُرُه ا  َحاُب اليَّاِر ۖ ُُهْ ِفهيَا َخاِِلُ
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Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 

kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya “ (QS. Al-

Baqarah:275) (Tafsirq). 

2) Al- Hadist 

 ِهَّما الَْبْيُع تََراَغْن
ِ
َ قَاَل ا ه َأنَّ َرُسْوَل هللُا َصَّلَّ هللُا ػَلَْيِه َوأِِٓلِ َوَسَّلَّ ي يض هللِا غ  َغْن َأِِبْ َسِؼْيٍد الُْخْدِرْي ر

بان) ن ح حه اب ه وحص ن ماج قي واب هي ب ه ال  ٍض، (روا

Artinya: Dari Abu Sa’ad Al-khudri bahwa Rasulullah saw bersabda 

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR Al-

Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

g. Jenis-jenis Murabahah 

Jenis Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Syafei, 2001): 

1) Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyedia barang tidak 

terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. 

2) Murabahah berdasarkan pesanan  

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa BMT baru akan 

melakukan transaksi murabahah apabila ada anggota yang memesan barang 

hingga penyedia barang baru akan dilakukan jika ada pesanan.  
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h. Manfaat Murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah mempunyai 

beberapa manfaat dan juga beberapa risiko yang harus diantisipasi. Adapun 

manfaat dari murabahah adalah sebagai berikut:  

1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual 

dengan harga jual kepada nasabah. 

2) Secara administrasi murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan 

penanganan administrasi di bank syariah. 

Adapun beberapa kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam 

murabahah adalah sebagai berikut (Antonio, 2002): 

1) Default atau kelalaian. Dimana nasabah terkadang secara sengaja tidak 

membayar angsuran. 

2) Fluktuasi harga komparatif. hal ini terjadi bila harga suatu barang di 

pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 

mengubah harga jual beli tersebut karena semua telah disepakati si awal. 

3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 

karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak salam perjalanan sehingga 

nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi oleh 

asuransi bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 

penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 

demikian bank mempunyai risiko untuk menjaulanya kepada pihak lain. 

4) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 
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melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk 

menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk defaultakan besar. 

e. Ketentuan Pembiayaan Murabahah 

 Beberapa syarat ketentuan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: 

1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 

langsung eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya 

dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat 

keuntungan yang diinginkan. 

2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 

kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya. 

3) Semua biaya yang dikeuarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, 

seperti pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukan ke dalam biaya 

perolehan untuk menentukan harga agreat dab margin keuntungan 

didasarkan pada harga agreat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul 

karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebaiknya tidak 

dapat dimasukan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan 

inilah yang mengcover pengeluaran-pengeluaran tersebut. 

4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat 

ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 

barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip syariah. 

4. Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan 

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli 

barang pada harga asli dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 

2002). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita selama dua bulan di 
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BPRS Amanah Ummah menghasilkan bahwa pembiayaan murabahah adalah 

pembiayaan yang mendominasi dari semua jenis pembiayaan. Karena pembiayaan 

ini bisa digunakan baik untuk yang bersifat konsumtif maupun untuk modal kerja. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan 

murabahah terhadap perkembangan UMKM. Dan dalam hal ini penulis melihat 

dari dua indikator yaitu dari segi pendapatan dan penyerapan tenaga kerjanya 

(Novita, 2014). 

Dalam hasil penelitian tersebut membuktikan dengan cara mewawancarai 

nasabah UMKM yang menggunakan akad murabahah. Dari keseluruhan nasabah 

yang menggunakan akad pembiayaan murabahah, penelitian yang sudah 

dilakukan hanya  menggunakan 30 orang nasabah murabahah pada BPRS 

Amanah Ummah di Kecamatan Leuwiliang.  

Dari 30 orang nasabah UMKM yang dilakukan di Kecamatan Leuwiliang 

telah diwawancarai terdiri dari berbagai jenis usaha baik itu pedagang pakaian, 

pedagang buah, ikan asin, toko mainan, toko emas, perak, kelontongan dan 

sebagainya. Mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan yang diperoleh oleh 

usaha mikro, kecil, dan menengah sebelum melakukan pembiayaan murabahah 

eata-rata adalah Rp. 12.373.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga 

Ribu Rupiah) per bulannya dan setelah melakukan pembiayaan rata-rata adalah 

Rp. 18.852.000,-  (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu 

Rupiah) per bulannya. Yang terbukti bahwa pembiayaan murabahah mempunyai 

peran yang cukup penting bagi perkembangan UMKM.  

Selain dari segi pendapatan yang meningkat terlihat dari segi penyerapan 

tenaga kerja yang meningkat. Peningkatan yang terjadi tidak terlalu besar tetapi 
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dari penelitian tertulis bahwa dari data yang di dapatkan secara tidak langsung 

dengan pendapatan meningkat dan usaha yang berkembang menurut para 

pedagang/pemilik usaha untuk menambah usaha jumlah karyawan. 

Memperlihatkan bahwa pembiayaan murabahah menunjukan bahwa secara tidak 

langsung pembiayaan yang ada ini ikut andil dalam penurangan jumlah  

pengangguran yang ada.



 
 

 
 

 


