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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi refensi bagi 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Nurlaeli Zakiyah,  “Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad 

Musyarakah mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB.” (Studi 

kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang).  

Penelitian ini membahas pembiayaan murabahah dan musyarakah 

mutanaqisah dan bagaimana perbandingan kedua akad tersebut. Penelitian 

ini bersifat kualitatif dan menggunakan studi lapang (field reseaech), maka 

penelitian Nurlaeli Zakiyah menunjukkan hasil bahwa kekurangan dan 

kelebihannya, serta menganlisis pembiayaan murabahah kenapa bisa 

dikatakan lebih mahal daripada pembiayaan musyarakah mutanaqisah. 

Sehingga dapat disimpulkan mahalnya akad murabahah karena 

mempertimbangkan harga pasaran rumah dimasa yang akan datang, berbeda 

dengan musyarakah mutanaqisah dengan adanya review ujrah maka harga 

sewa bisa mengikuti dengan harga pasaran pada saat itu juga, di 

BankMuamalat Indonesia untuk review ujrah dilakukan dua tahun sekali. 

Akan tetapi pada Bank Muamalat Indonesia untuk Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Muamalat Ib, nasabah kebanyakan memilih akad 
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pembiayaan murabahah.8 

Perbedaan dari penelitian di atas fokus melihat perbandingan dua 

akad pembiayaan dengan pendekatan kualitatif, akan tetapi penelitian saya 

melihat potensi keuntungan dengan membandingkan empat akad dengan 

pembiayaan terbesar pada BMT Al Hikmah Semesta Jawa Timur dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. 

a. Fahmi Alamsyah, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah 

Terhadap Pendapatan BMT.” (studi kasus pada BMT Mekar Dakwah 

Serpong).  

Penelitian ini membahas tentang apakah pembiayaan musyarakah 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT. Penelitian ini bersifat 

kuantitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi 

linier sederhana, maka penelitian Fahmi Alamsyah menunjukkan hasil 

bahwasanya pendapatan BMT mengalami kenaikan dari pembiayaan 

Musyarakah yang disalurkan pada setiap tahunnya.9 

Perbedaan penelitian diatas dapat kita lihat dari akad musyarakah 

saja, dan penggunaan teknik analisis regresi sederhana, namun pada 

penelitian saya menggunakan teknik analisis model pertumbuhan relatif. 

b. Nadia, “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah.” (studi kasus di BMT 

Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan).  

                                                           
8 Nurlaeli Zakiyah, berjudul “Analisis Perbandingan Akad Murabahah Dan Akad 

Musyarakah mutanaqisah Pada Pembiayaan KPR Muamalat iB.” (Studi kasus di Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Semarang) (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang 2016). 
9 Fahmi Alamsyah, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan BMT 

(Studi Kasus pada BMT Mekar Dakwah Serpong) (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2016). 
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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pembiayaan 

musyarakah pada BMT Usaha Mulya mengenai mekanismenya, serta 

kesesuaiannya dengan fatwa DSN No.8/DSN-MUI/IV/2000,  serta 

bagaimana strategi yang digunakan untuk memasarkan produk 

pembiayaan musyarakah. metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penelitian lapangan (field reserarch) dan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwasanya BMT Usaha Mulya telah menjalankan fatwa 

MUI mengenai ketentuan pembiayaan musyarakah, yaitu ijab qabul, harus 

memahami hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak, objek akad (modal 

kerja, keuntungan dan kerugian), serta biaya operasional. BMT Usaha 

Mulya melaksanakan proses pemasaran pembiayaan musyarakah melalui 

media cetak dan media elektronik yang berupa brosur, sarta melalui 

informasi para nasabah.10 

Perbedaan penelitian di atas adalah berfokus pada mekanisme dan 

kesesuaiannya dengan Fatwa MUI mengenai akad pembiayaan 

musyarakah, sedangkan penelitian saya lebih mengarah pada potensi 

keuntungan akad pembiayaan musyarakah mutanaqisah. 

c. Andri Martiana, yang berjudul, “Analisis Dampak Pembiayaan 

Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di BMT 

Beringharjo Cabang Pabringan Yogyakarta.”  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh 

pembiayaan musyarakah terhadap keuntungan bisnis sebelum dan sesudah 

                                                           
10 Nadia, “Mekanisme Pembiayaan Musyarakah” (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah 

Jakarta Selatan) (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2015). 
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menerima pembiayaan musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier sederhana, dari hasil penelitian deskriptif ditemukan 

bahwa ada perubahan dalam kondisi bisnis sebelum dan sesudah menerima 

pembiayaan musyarakah dalam hal modal, omset, laba, dan alokasi 

keuntungan untuk tabungan dan amal.11 

Perbedaan penelitian di atas adalah melihat perubahan kondisi usaha 

mikro dan kecil sebelum dan sesudah menerima pembiayaan musyarakah 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, sedangkan 

penelitian saya melihat potensi keuntungan baik bagi BMT sendiri dan 

bagi mitranya menggunakan analisis model pertumbuhan relatif. 

B. Kerangka Teoritis  

1) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

a. Pengertian 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul 

maal dan baitul tamwil. Baitul maal pada dasarnya lebih terarah pada 

usaha-usaha penyaluran dan pengumpulan dana non profit, seperti: zakat, 

infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai penyaluran dan 

pengumpulan dana untuk usaha produktif. Usaha-usaha tersebut 

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisah dari BMT sebagai 

lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil sesuai 

ketentuan syariat islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk 

                                                           
11 Andri Martina, “Analisis Dampak Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan 

Usaha Mikro dan Kecil di BMT Beringharjo Cabang Pabringan Yogyakarta” (Tesis Sekolah Pasca 

Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta 2013). 
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memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan 

bank islam atau BPR Islam.12 

b. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 

BMT memiliki beberapa fungsi di masyarakat sebagai berikut13: 

1) Menigkatkan kualitas SDM pengurus, anggota, dan pengelola 

profesional, salaam (selamat, sejahtera dan damai), dan amanah 

sehingga semakin konsisten dalam berusaha (beribadah) dan berjuang 

menghadapi tantangan global. 

2) memobilisasi dan mengorganisasi dana, sehingga dana yang dimiliki 

masyarakat termanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar 

organisasi untuk kepentingan bersama. 

3) Mengembangkan dan memperluas kesempatan usaha dan kesempatan 

kerja. 

4) Meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. 

Meningkatkan dan memperkuat kualitas lembaga sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

2) Perbedaan BMT dan Bank Syariah 

BMT dan bank syariah meskipun dalam penerapannya sama-sama 

memberikan pelayanan bagi masyarakat, akan tetapi BMT dan bank syariah 

mempunyai aturan dan ketentuan masing-masing yang berbeda, yaitu: 

Regulasi bank umum syariah pasca diterbitkannya UU No. 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah adalah PBI No. 11/3/2009 tentang Bank 

                                                           
12 Nurul Huda, Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana 2010) 

363. 
13 Ibid. 
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Umum Syariah (BUS). 14 Dalam PBI telah dijelaskan bahwasanya pada proses 

mendirikan bank syariah dilakukan melalui beberapa prinsip persetujuan, yaitu 

persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank dan izin usaha, yaitu 

izin untuk melakukan kegiatan usaha bank, setelah proses persiapan pendirian 

bank persetujuan prinsip terpenuhi, modal yang akan disetor untuk mendirikan 

Bank Umum Syariah adalah sebesar Rp 1 triliun dan bagi pendirian yang 

melalui spin off dari Bank Umum yang mewakili UUS sebesar 500 miliar. BUS 

dapat didirikan oleh badan hukum Indonesia dan/atau WNI, badan hukum 

Indonesia dan/atau WNI yang bermitra dengan WNA atau badan hukum asing. 

BUS dibentuk dengan badan hukum perseroan terbatas. 

BMT merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang 

informal. BMT dapat didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang 

bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat 

dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK, kemudian jika 

pada BMT telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam 

badan hukum koperasi.15 

3) Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan 

syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, 

pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.16 

                                                           
14 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana 2010), 68. 
15 Ibid, 456. 
16 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

bekerja sama dengan Tazkia Cendikia), 160. 
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a. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam makna yang luas, yaitu untuk 

meningkatkan kemajuan usaha baik produksi, investasi, maupun 

perdagangan. Pada BMT Al Hikmah Semesta sendiri menggunakan 

pembiayaan produksi ini untuk memfasilitasi UMKM yang berada di 

Karang Ploso Malang yang membutuhkan modal untuk usahanya. 

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan. Pada BMT Al Hikmah Semesta sendiri menggunakan 

pembiayaan konsumtif ini untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya jaminan yang sudah 

disepakati. 

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua 

hal berikut.17 

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu 

utility of place dari suatu barang. 

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 

modal, serta fasilitas yang mempunyai keterkaitan erat dengan hal-hal 

tersebut. 

Dalam penerapannya akad pembiayaan ada banyak jenisnya, dan 

dari ke empat akad ini yang biasanya menjadi akad yang paling dominan di 

                                                           
17 Ibid, 162. 
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perbankan dan di BMT, akan tetapi  dari ke empat akad tersebut juga pasti 

mempunyai manfaat dan risikonya yaitu: 

a. Manfaat 

Murabahah Ijarah  Rahn musyarakah 

Adanya 

keuntungan yang 

muncul dari 

selisih harga beli 

dari penjual 

dengan harga 

jual kepada 

nasabah 

Lebih sederhana 

dari sisi 

pembukuan 

Menjaga 

kemungkinan 

nasabah untuk 

lalai atau 

bermain-main 

fasilitas 

pembiayaan yang 

diberikan oleh 

bank 

Bank menikmati 

peningkatan 

jumlah tertentu 

pada jumlah 

keuntungan usaha 

nasabah yang 

meningkat 

Tidak 

direpotkann 

untuk mengurus 

pemeliharaan 

aset, baik saat 

leasing maupun 

sesudahnya 

Memberikan 

keamanan bagi 

semua penabung 

dan pemegang 

deposito 

Bank tidak 

berkewajiban 

membayar dalam 

jumlah tertentu 

kepada nasabah 

secara tetap, tetapi 

menyesuaikan 

dengan 

pendapatan/hasil 

usaha. 

Sistemnya sangat 

sederhana 

Keuntungan uang 

sewa dan 

kembalinya uang 

pokok 

Barang akan 

membantu 

saudara kita yang 

kesulitan dana 

Pengembalian 

pokok pembiayaan 

disesuaikan dengan 

arus kas usaha 

nasabah, sehingga 

tidak memberatkan 

nasabah 

Bank lebih selektif 

dan hati-hati dalam 

mencari usaha 

yang benar-benar 

halal, aman, dan 

menguntungkan. 

Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia), diolah 
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b. Risiko 

Murabahah Ijarah  Rahn Musyarakah 

Kelalaian nasabah 

yang sengaja tidak 

membayar 

angsuran 

Nasabah tidak 

membayar cicilan 

dengan sengaja. 

Risiko tak 

terbayarnya 

utang nasabah 

Side streaming, 

nasabah 

menggunakan 

dana itu bukan 

seperti yang 

disebutkan dalam 

kontrak 

Bila harga suatu 

barang naik 

setelah bank 

membelikannya 

untuk nasabah. 

Bank tidak bisa 

mengubah harga 

jual beli tersebut 

Aset ijarah rusak, 

mengakibatkan 

biaya 

pemeliharaan 

bertambah 

Risiko 

penurunan nilai 

aset yang 

ditahan atau 

rusah 

Lalai dan 

kesalahan yang 

disengaja 

Barang yang 

dikirim bisa saja 

ditolak oleh 

nasabah karena 

beberapa sebab, 

bisa jadi rusak 

dalam perjalanan 

sehingga nasabah 

tidak mau 

menerimanya 

Nasabah berhenti 

ditengah kontrak 

dan tidak mau 

membeli aset 

tersebut 

 Penyembunyian 

keuntungan oleh 

nasabah, apabila 

nasabahnya tidak 

jujur 

Nasabah bebas 

melakukan apapun 

terhadap aset 

miliknya tersebut, 

termasuk untuk 

menjualnya. 

   

Sumber: Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 

(Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia), diolah 

4) Musyarakah Mutanaqisah 

a. Pengertian 

Terdapat beberapa istilah yang berbeda oleh ulama: syirkah-

mutanaqisah; adalah bentuk kerja sama antara para syarik (nasabah 

dengan bank) guna membeli suatu barang, kemudian barang tersebut 

dijadikan modal usaha oleh pihak nasabah untuk memperoleh keuntungan 



18 
 

 
 

yang akan dibagi sesuai kesepakatan  antara nasabah dengan bank disertai 

pembelian barang modal milik bank yang dilakukan secara berangsur 

sehingga kepemilikan nasabah akan bertambah dan kepemilikan bank 

akan semakin berkurang.18 

Kedua, nama lainnya adalah musyarakah al-muntahiyyah bit tamlik. 

Menurut bahasa adalah kerja sama antara sejumlah syarik (nasabah dengan 

bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, dan modal 

usaha tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara berangsur, sehingga 

dalam kurun waktu yang ditetapkan, kepemilikan modal bank akan habis 

(karena dibeli dengan cara berangsur), dengan demikian seluruh modal 

usaha akan menjadi milik nasabah, dan pada saat itulah syirkah telah 

berakhir.19 

b. Dasar Hukum 

1. Al quran 

a. QS. Shad (38) 

ِ  ِاَّلَّ الَّ  ض  َعٰلی بَ ع   ُضُهم  بَ ع   لََیب ِغی   ُخَلطَآءِ ال   مِّنَ  ًرا...َو ِانَّ َکِثی    َو  اٰاَمنُ و   نَ ِذ

 َعِمُلوا الصٰ ِلٰحِت َو َقِلی  ل   مَّا ُهم ...20

Artinya: 

“...dan sesungguhnya kebanyakan orang yang bersyarikat berbuat 

zalim terhadap syarik lainnya, kecuali yang beriman dan 

mengerjakan amal sholeh, dan mereka sangat sedikit jumlahnya...” 

(QS Shad ayat: 24) 

 

 

                                                           
18 Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: 

Kencana 2012), 60 
19 Ibid, Hlm. 61. 
20 QS Shad [38]:24   
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b. QS. Al-Maidah (5)  

َواِن...21 ث ِم َوال ُعد  ۖ   َوََّل تَ َعاَونُوا َعَلى اْل ِ َوٰى  ا َعَلى ال ِبرِّ َوالت َّق   ...َوتَ َعاَونُ و 

Artinya:  

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran...” (QS Al-Maidah ayat: 2) 

 

2. Hadits 

a. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW 

berkata: 

ُل: َأنَا ثَاِلُث الشَِّرِ َكی ِن َما َلم  َُِخن  َأَحُدُهَما َصاِحَبُه، فَِإَذا َخاَن  ِإنَّ اهللَ تَ َعاَلى ِ َ ُقو 

ُت ِمن  بَ ی ِنِهَما  َأَحُدُهَما َصاِحَبُه َخَرج 

Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 

yang berserikat selama salah satu pihak tidak menghianati pihak 

lain. jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari 

mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari 

Abu Hurairah). 

 

b. Hadits riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Al-Muzani, Nabi 

SAW bersabda: 

ِلِمیَن ِإَّلَّ ُصل ًحا َحرََّم َحاَلًَّل َأو  َأَحلَّ َحَراًما  الصُّل ُح َجائِز  بَ ی َن ال ُمس 

ِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهم  ِإَّلَّ َشر طًا َحرََّم َحاَلًَّل َأو  َأَحلَّ َحَراًما  َوال ُمس 

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk 

mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh 

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, 

dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.” 

 

 

 

                                                           
21 QS Al.Maidah [5]:2 
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3. Fatwa DSN-MUI 

Substansi fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 

tentang Syirkah-Mutanaqishah terdiri atas lima bagian: 1) Ketentuan 

umum, 2) Ketentuan hukum, 3) ketentuan akad, 4) Ketentuan khusus, 

dan 5) Penutup.22 

Ketentuan umum fatwa musyarakah mutanaqisah terdiri dari 

empat bagian, yaitu: 1) musyarakah mutanaqisah kepemilikan 

barang/aset atau modal salah satu syarik akan berkurang dikarenakan 

pembelian secara berangsur oleh syarik lainnya, 2) syarik adalah mitra, 

3) hishshah adalah porsi modal atau bagian syarik dalam kekayaan 

musyarakah yang bersifat musya’, dan 4) musya’ adalah porsi atau 

bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) dari segi 

nilai fisik dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. 

Ketentuan hukum musyarakah mutanaqisah adalah boleh, dan 

ketentuan akadnya terdiri atas lima bagian: 1) terdiri dari atas akad 

syirkah dan akad jual beli (dilakukan secara pararel), 2) ketentuan bagi 

syarik dalam musyarakah mutanaqisah adalah: a) mempunyai 

kewajiban menyertakan harta untuk dijadikan modal kerja dan usaha 

berdasarkan kesepakatan dalam akta, b) berhak memperoleh 

keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, dan c) 

menanggung kerugian sesuai proporsi modal, 3) dalam akad 

musyarakah mutanaqisah, syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh 

hishshah-nya secara bertahap, dan syarik lain wajib membelinya, 4) jual 

                                                           
22 Maulana Hasanudin, Jaih Mubarok, perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: 

Kencana 2012), 99 
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beli dilakukan sesuai kesepakatan, dan 5) setelah selesai seluruh proses 

jual beli, seluruh hishshah Lembaga Keuangan Syariah/LKS beralih 

kepada syarik lainnya/nasabah. 

Ketentuan khusus fatwa tentang musyarakah mutanaqishah 

terdiri atas lima bagian: 1) asetnya dapat di ijarah-kan (disewakan) 

kepada syarik atau pihak lain, 2) apabila aset musyarakah mutanaqisah 

menjadi objek ijearah, maka syarik/nasabah dapat menyewa aset 

tersebut dengan nilai ujrah (sewa) berdasarkan kesepakatan, 3) 

keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus 

berdasarkan modal/kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik, 4) 

kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset musyarakah dari pada 

syarik/LKS berkurang akibat pembayaran oleh syarik/nasabah harus 

jelas dan disepakati dalam akad, dan 5) biaya perolehan aset 

musyarakah mutanaqisah menjadi beban bersama, sedangkan biaya 

peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. 

Ketentuan penutup fatwa terdiri atas dua bagian: 1) jika terjadi 

perselisihan di antara dua pihak, penyelesaian perselisihan dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai 

prinsip syariah, dan 2) fatwa tentang musyarakah mutanaqishah 

berlaku sejak tanggal ditetapkan (14 November 2008 M) dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, akan 

diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

 



22 
 

 
 

5) Pendapatan 

Menurut Paula,  dalam usaha perdagangan, pendapatan merupakan 

unsur yang sangat penting, karena kita tentu  ingin mengetahui nilai dan jumlah 

pendapatan yang diperoleh selama melakukan kegiatan usaha tersebut. Dalam 

arti ekonomi, menurut Sukirno pendapatan adalah sebuah bentuk balas jasa atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga dan 

sektor perusahaan yang dapat berupa upah/gaji, bunga, sewa serta 

keuntungan.23 

 

                                                           
23 Anak Agung Ngurah Gede Mheswara, dkk, “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan UKM Sektor Perdagangan di Kota Denpasar.” E-Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana, (5 Desember, 2016), 83. 


