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ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan dana dalam menjalankan suatu kegiatan
usahanya merupakan kebutuhan yang sangat penting, apalagi dana yang
diperlukan pada umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan tidak mungkin
masyarakat tersebut menggunakan dana pribadinya. Oleh karna itu masyarakat
sangat membutuhkan dana dari suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi
kebutuhannya tersebut. Masyarakat dapat mengajukan pembiayaan ke suatu
lembaga keuangan yaitu salah satu nya adalah KSPPS BTM BiMU, BTM BiMU
adalah koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai mediator antara pemilik
dana (anggota) yang pada umumnya pengusaha kecil yang berorientasi bisnis.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah nilai agunan berpengaruh
terhadap keputusan pemberian pembiayaan mudharabah, apakah laba usaha
berpengaruh terhadap keputusan pemberian pembiayaan mudharabah, apakah
nilai agunan dan laba usaha berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pemberian pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan
observasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, penelitian ini
dilakukan di KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU) Bandar Lmapung
sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil uji t pada variabel nilai agunan
menghasilkan nilai thitung sebesar 27,200, artinya thitung lebih besar dari ttabel
(27,200 > 2,03011) serta nilai sig. 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut berarti bahwa
Ha diterima dan nilai agunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembiayaan. Berdasarkan hasil uji t pada variabel laba usaha
menghasilkan nilai thitung sebesar -0,752, artinya thitung lebih besar dari -ttabel (0,752 > -2,03011) serta menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,457 > 0,05. Dari
hasil tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa laba usaha tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap keputusan pembiayaan. Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung
sebesar 385,876. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dari
Ftabel (385,876 > 3,28), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat dinyatakan
bahwa secara bersama-sama atau secara simultan ada pengaruh yang signifikan
antara nilai agunan dan laba usaha terhadap tingkat keputusan pembiayaan.

Kata kunci : nilai agunan, laba usaha, keputusan pemberian pembiayaan
Mudharabah
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MOTTO

ٗ ض ُكم بَ ۡع
ضا
ُ ت فَئ ِ ۡن أَ ِم َه بَ ۡعٞۖ ٞ ُىض
َ ه َّم ۡقبٞ ََوإِن ُكىتُمۡ َعلَ ٰى َسفَ ٖز َولَمۡ تَ ِج ُدواْ َكاتِبٗ ا فَ ِز ٰه
ۡ
ۡ
ْ ٱَّللَ َربَّ ۗۥه ُ َو ََل تَ ۡكتُ ُم
َّ ق
ُىا ٱل َّش ٰهَ َد َۚةَ َو َمه يَ ۡكتُمۡ هَا فَئِوَّ ٓۥه
ِ َّفَلي َُؤ ِّد ٱلَّ ِذي ۡٱؤتُ ِم َه أَ ٰ َمىَتَ ۥهُ َوليَت
َّ م قَ ۡلبُ ۗۥه ُ َوٞ َِءاث
٣٨٢ يمٞ ِىن َعل
َ ُٱَّللُ بِ َما تَ ۡع َمل
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendak lah ia bertakwa kepada Allah Tuhan nya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Qs. Al-Baqarah : 283)
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BAB I
PENDAHALUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum kita sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini,
maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa
istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut
diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman pengertian dikalangan
pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap
pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah
“PENGARUH NILAI AGUNAN DAN LABA USAHA TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
KSPPS BTM BiMU BANDAR LAMPUNG”.
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.1
2. Agunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari
jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan
atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk
menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.2
3. Laba adalah selisih lebih dari hasil penjualan dari harga pokok dan
biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara
1

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi
keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustata,2011) h. 1045
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 384

2

total penjualan dengan total biaya. Total penjualan yakni harga barang
yang dijual dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang
dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan tersembunyi.
4. Keputusan adalah pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua
atau lebih alternatif yang mungkin. 3
5. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari
orang lain (karena diberi), proses cara memberi atau memberikan.4
6. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas

dana

untuk

memenuhi

kebutuhan

pihak-pihak

yang

merupakan defisit unit.5
7. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana
pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.6
8. BTM BiMU adalah koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai
mediator antara pemilik dana (anggota) yang pada umumnya
pengusaha kecil yang berorientasi bisnis.7
Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa maksud dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai
agunan dan laba usaha terhadap pembiayaan mudharabh pada BTM
BiMU.
3

Ibnu Samsi, Keputusan dan Sistem Informasi, (Jakarta: Bmi Aksara,2000), h. 5
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, Edisi Ke-Empat
5
Muhammad syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani
Press,2001), h. 160
6
Ibid, h. 95
7
Profil Perusahaan BTM BiMU (On-line), tersedia di: https://btmbimu.id/tentangkami/company-profile/
4

3

B. Alasan Memilih Judul
Adapun alasan yang penulis pilih ini berdasarkan alasan secara
obyektif dan subyektif adalah sebagai berikut :
1. Secara Obyektif
Pemahaman masyarakat tentang masalah pengaruh nilai agunan dan laba
usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan mudharabah masih
banyak yang belum mengetahui atau membicarakannya, oleh sebab itu
minat masyarakat nya masih sangat sedikit, maka penulis akan melakukan
penelitian dengan judul tersebut dan menurut penulis judul ini sangat
menarik untuk dijadikan bahan penelitian dan bisa dijadikan sebagai
penambah wawasan.
2. Secara Subyektif
a. Penelitian ini sebelumnya belum pernah ada yang membahas dan
meneliti untuk dijadikan bahan penelitian lainnya yang berkaitan
dengan pengaruh nilai agunan dan laba usaha terhadap keputusan
pemberian pembiayaan mudharabah pada KSPPS BTM BiMU
Bandar Lampung.
b. Adanya motivasi dan tersedianya bahan-bahan yang dibutuhkan
dalam penulisan skripsi ini yang ada di perpustakaan, sehingga
dengan mudah skripsi ini dapat terselesaikan.
c. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang
penulis pelajari di jurusan perbankan syariah serta didukung oleh
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tersedianya literatur baik primer maupun sekunder dan data penelitian
yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah
Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang sangat penting untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera di dalam suatu Negara. Dalam rangka memelihara dan meneruskan
pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku baik pemerintah maupun
masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan
dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran
strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah perbankan/koperasi yang
berbasis islam.
Seiring dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah,
terutama perbankan syariah di tanah air, koperasi yang dikelola secara syariah
juga mulai bermunculan diberbagai daerah. Modal usaha koperasi didapatkan
dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman,
pengumpulan hasil usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak
koperasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan koperasi tidak ada
unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis
dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota
secara tanggung renteng. 8

8

Suhrawardi K.Lubis, Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur:Sinar
Grafika,2014) h.133-135.
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Lembaga keuangan yang bersifat formal dan beroperasi di perdesaan,
umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi
menengah ke bawah. Ketidakmampuan tersebut terutama dalam sisi
penanggungan resiko, biaya operasi, juga dalam mengidentifikasi usaha dan
pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Usaha kecil haruslah
menjadi sorotan penting yang harus lebih disempurnakan agar pengelolanya
semakin efektif.9
Tugas pokok dari lembaga keuangan atau koperasi yakni, menghimpun
dana dari masyarakat dan diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dana kredit atau pembiayaan, baik oleh pihak swasta maupun
negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini,
lembaga keuangan atau koperasi berusaha untuk menghimpun dana dari
masyarakat untuk disalurkan kepada pengguna dana yang pada umumnya
adalah pengusaha, maupun konsumen. Lembaga keuangan khususnya koperasi
di Indonesia

telah memiliki pijakan yang kokoh atau landasan peraturan

perundang-undnagan yang terhimpun dari Undang-Undang perkoperasian No.
25 Tahun 1992.
Ketidakmampuan lembaga keuangan ini manjadi penyebab terjadinya
kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan. Akibatnya
70% s/d 90% kekosangan ini diisi oleh lembaga keuangan non-formal,
termasuk yang ikut beroperasi adalah para renternir mengenakan suku bunga
yang tinggi. Untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti ini perlu adanya
9

Rahmawati, J.D.W. Jurnal Pengaruh Kompetensi dan Independen melalui standar
Profesional. 2013. H. 10
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suatu lembaga yang mampu menjadi jalan tengah.10 Wujud nyatanya adalah
dalam memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi
hasil, yaitu: Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Tamwil
Muhammadiyah.11
Kebutuhan masyarakat akan dana dalam menjalankan kegiatan usahanya
merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dana yang diperlukan pada
umumnya berjumlah sangat besar, sedangkan dana pribadi yang dimiliki
sangatlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan dana dari berbagai sumber,
salah satu sumber dana tersebut berupa pembiyaan. Pembiayaan yang ada
pada Koperasi Syariah BTM BiMU yaitu berupa Mudharabah, Musyarakah,
Murabahah, Ijarah dan Hiwalah.
Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusa kecil meminjam
dananya ke lembaga keuangan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil
tersebut meminjam dananya kepada para rentenir yang bunganya tinggi karena
kebutuhan untuk mempertahankan usahanya. Dan dengan kemampuan modal
sendiri maupun pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang
berlipat ganda serta harus memenuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh
sepihak, dampaknya singkat dan jelas, walaupun mendapatkan keuntungan
dari usahanya dari keuntungan tersebut habis hanya untuk membayar bunga
saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami gulung tikar,
dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi.

10
11

Muhammad,Op.cit. h. 8.
Muhammad, Ibid. h 15
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Dengan beban bunga yang sagat tinggi maka para pengusaha kecil tidak
mampu untuk meningkatkan usahanya tersebut. Ini semata-mata dikarenakan
tidak adanya pembiayaan yang islami. Salah satu perwujudan sistem syariah
antara lain melalui pembentukan lembaga BTM,Lembaga ini dapat
dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya BTM
melayani anggota kecil. Dengan perkembangan teknologi maka semakin
berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BTM yang salah satunya
adalah BTM Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung. BTM memiliki fungsi
sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai
lembaga keuangan BTM bertujuan untuk membantu meningkatkan dan
mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan,
membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan
menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan
prinsip syariah.
Permasalahan yang terjadi sebelumnya adalah adanya sebuah fenomena
bahwa masih banyaknya masyarakat disekitar BTM yang masih belum
sejahtera. Hal ini disebabkan masyarakat kekurangan modal atau dana untuk
menjalankan usahanya. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang
pembiayaan mudharabah karena selain untuk mengetahui atau memperdalam
tentang bagaimana proses pembiayaan mudharabah di BTM BiMU, hasil
survey yang didapatkan yaitu mayoritas anggota nya adalah pegawai negeri
sipil/wiraswasta. BTM BiMU ketika memberikan pembiayaan kepada
anggotanya juga menggunakan prosedur yang matang.

8

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di
mana
pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada
pengelola
(mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja
sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian
dari
mudharib.12
Dengan adanya pembiayaan mudharabah pada BTM BiMU Bandar
Lampung, merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil
diwilayah Bandar Lampung dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya,
karena dengan implikasi penerapan sistem pembiayaan mudharabah sekurangkurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan mudharabah
menggunakan prinsip bagi hasil diharapkan dapat saling memberikan
keuntungan antara kedua belah pihak.
Pembiayaan mudharabah pada BTM BiMU merupakan pembiayaan yang
sangat sedikit diminati oleh anggota, karna pembiayaan mudharabah sendiri
memerlukan kepercayaan atau jaminan berupa surat-surat berharga atau cash
collateral untuk dijaminkan. Dalam pembiayaan mudharabah ini anggota yang
tidak dapat melunasi suatu pembiayaannya jaminan yang diberikan anggota
lah yang akan dijadikan bahan jaminan oleh pihak BTM.

12

Adrian sutedi, Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, h. 70
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Pelaksanaan pemberian pembiayaan pada umumnya dilakukan dengan
mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok
yaitu perjanjian utang piutang dan dengan perjanjian tambahan berupa
pemberian jaminan oleh pihak debitur. Hal ini juga dijelaskan dalam AlQur’an surat Al-Baqarah ayat 283:

ض ُكم
ُ ت فَئِ ۡن أَ ِم َه بَ ۡعٞۖٞ ض
َ ه َّم ۡقب ُىٞ ََو ِإن ُكىتُمۡ َعلَ ٰى َسفَ ٖز َولَمۡ ت َِج ُدواْ َكاتِبٗ ا فَ ِز ٰه
ۡ
ۡ ٗ بَ ۡع
ْ ٱَّللَ َربَّ ۗۥهُ َو ََل ت َۡكتُ ُم
َّ ق
ىا ٱل َّش ٰهَ َد َۚةَ َو َمه
ِ َّ ضا فَلي َُؤ ِّد ٱلَّ ِذي ۡٱؤت ُ ِم َه أَ ٰ َمىَتَ ۥه ُ َوليَت
َّ م قَ ۡلبُ ۗۥه ُ َوٞ يَ ۡكتُمۡ هَا فَئِوَّ ٓۥه ُ َءا ِث
٣٨٢ يمٞ ىن َع ِل
َ ُ ٱَّللُ بِ َما ت َۡع َمل
Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya
ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.13
Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam menganjurkan agar
orang yang berhutang memberikan tanggungan/jaminan kepada orang yang
berpiutang. Adapun barang yang dijadikan jaminan yaitu sesuai dengan
kesepakatan bersama. Dengan demikian jika terjadi sesuatu atas orang yang
mempunyai utang sehingga tidak bisa membayar tepat waktu, barang jaminan
akan menjadi penjamin atas utangnya, akan tetapi tidak otomatis bisa dirampas,
melainkan ditentukan atas dasar musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai
kesepakatan, maka keputusannya bisa melalui jalur hukum dan hakim yang
memutuskannya

secara

adil.

Penilaian

jaminan

dilakukan

dengan

memperhatikan beberapa hal:
13

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya CV.TOHA PUTRA Semarang
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1.

Status kepemilikan: milik sendiri/orang lain

2.

Status hukum: bukti kepemilikan (SHM/SHGM/SHGU/SHP), dapat
diikat/tidak, sudah diikat/belum.

3.

Nilai taksasi14

Dalam pembiayaan, agunan merupakan hal yang paling diutamakan untuk
mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang disalurkan dalam bentuk
kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan maka jaminan atau agunan
tersebut dapat dijadikan penyelamatan untuk kelancaran usaha bank. Dalam
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 11 ayat 2
yang dimaksud dengan agunan berkualitas dan mudah dicairkan meliputi surat
berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain
yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga
pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke
pasar untuk dijadikan uang tunai. Secara umum barang yang dijadikan agunan
adalah real property atau properti yang berupa tanah dengan segala sesuatu
yang melekat padanya.15
Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah Area Sukarame
pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung tahun 2014-2018
TAHUN
2014
2015
2016
2017
2018
14
15

JUMLAH
ANGGOTA
6
40
40

Muhammad, Op. Cit. h. 329.
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 11 ayat (2)
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Sumber : KSPPS BTM BiMU

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 dan 2015 jumlah
anggota yang melakukan pembiayaan mudharabah tidak ada sama sekali,
sedangkan pada tahun 2016 ada 6 anggota yang melakukan pembiayaan, dan pada
tahun 2017 dan 2018 jumlah anggota mengalami peningkatan menjadi 40
anggota.
Tabel 1.2
Keputusan Pemberian Pembiayaan
pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung
Dibawah Rp 3.000.000
Rp 3.000.000-5.000.000
Rp 5.000.000-10.000.000
Rp 10.000.000-30.000.000
Rp 30.000.000 ke atas

Kewenangan Supervisor
Kewenangan Kadiv
Manajer Cabang
Manajer Area
Manajer Direksi dan Pengurus

Sumber : KSPPS BTM BiMU

Dari tabel diatas bahwa setiap keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh
setiap anggota yang akan mengajukan pembiayaan maka keputusan itu akan
diberikan oleh manajer yang berkewenangan menangani masalah pengajuan
pembiayaan seberapa besar pembiyaan yang diajukan dan keputusan layak atau
tidaknya anggota diberi pembiyaan.
Dalam pengaplikasiannya di BTM BiMU calon anggota yang akan
mengajukan pembiayaan diatas Rp 3.000.000,00 jaminan yang bisa dijaminkan
berupa BPKB, sedangkan anggota yang akan mengajukan pembiayaan dibawah
Rp 3.000.000,00 jaminan yang dapat dijaminkan berupa asset dan simpanan yang
anggota miliki. Untuk calon anggota yang baru pertama kali akan mengajukan
pembiayaan jaminan yang bisa dijaminkan berupa asset tersebut, namun jika
anggota yang sudah sering mengajukan pembiayaan dan akan melakukan
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pembiayaan lagi maka mereka tidak perlu memakai jaminan lagi dan itupun dapat
dilihat dari record mereka, jika record nya bagus maka tidak perlu menggunakan
jaminan. Jaminan juga akan cair paling lama 5 hari dan proses yang paling cepat
cair yaitu selama kurang lebih 3 hari. Dan dalam BTM BiMU ini anggota baru
yang akan mengajukan pembiayaan dengan menggunakan jaminannya berupa
simpanan maka proses pencairannya akan lebih cepat.16
BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam
bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausaan Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan
nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan
Kemenkop, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bina Masyarakat Utama.
BTM BIMU adalah koperasi dengan prinsip syariah, berfungsi sebagai
mediator antara pemilik dana (anggota) yang pada umumnya pengusaha kecil
yang berorientasi bisnis.
Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang dibawah binaan PWM
Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Lampung. Pada
mulanya BTM mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah
Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah
BTM menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam
bidang Jasa Keuangan khususnya pembiayaan usaha yang beroperasi berdasarkan

16

Diah , wawancara dengan karyawan, BTM BiMU, Bandar Lampung, 17 November 2018

13

prinsip-prinsip syari’ah (Bagi Hasil). Hal Ini ditandai dengan mulainya kegiatan
pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional Way
Halim-Bandar Lampung. Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat
pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak da’wah bil hāl
Muhammadiyah Lampung.
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Berkenaan dengan masalah tersebut, mengapa saya

memilih indicator agunan dan laba usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana
pengaruhnya agunan dan laba usaha tersebut pada BTM.
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jaminan merupakan
salah satu syarat dalam pemberian pembiayaan pada bank syariah/koperasi syariah
karna merupakan strategi dalam meminimalisir kerugian atas pembiayaan macet.
Layak atau tidaknya suatu pembiayaan yang diajukan akan dilihat dari segi
jaminan nya apakah nilai jaminannya sebanding dengan jumlah pembiayaan yang
diajukan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh
Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
Mudharabah Pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung”.

D. Rumusan Masalah
1. Apakah Nilai Agunan Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemberian
Pembiayaan Mudharabah ?
2. Apakah Laba Usaha Berpengaruh Terhadap Keputusan Pemberian
Pembiayaan Mudharabah ?

17

Profil Perusahaan BTM BiMU (On-line), tersedia di: https://btmbimu.id/tentangkami/company-profile/ (25 Oktober 2018).
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3. Apakah Nilai Agunan dan Laba Usaha Berpengaruh Signifikan Terhadap
Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah?

E. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Nilai Agunan Berpengaruh Terhadap Keputusan
Pemberian Pembiayaan Mudharabah
b. Untuk Mengetahui Laba Usaha Berpengaruh Terhadap Keputusan
Pemberian Pembiayaan Mudharabah
c. Untuk Mengetahui Penentuan Nilai Agunan dan Laba Usaha
Berpengaruh Signifikan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
Mudharabah
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh
nilai agunan dan laba usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan
mudharabah di KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung. Dan juga untuk
memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Intan Lampung.
b. Bagi BTM
Sebagai upaya memperkenalkan eksistensi BTM BiMU Bandar
Lampung di masyarakat luas serta dapat di gunakan sebagai bahan
evaluasi atau masukan.

15

c. Bagi Program Study SE Perbankan Syariah
Sebagai tambahan referensi dan informasi, mengembangkan
khasanah ilmu pengetahuan dan penelitian khususnya bagi program
study SE Perbankan Syariah mengenai pengaruh nilai agunan dan laba
usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan mudharabah pada
KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Bank Syariah
1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya
bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur
yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akadakad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. 1
Lembaga keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem
keuangan

yang

berlandaskan

keadilan,

kemanfaatan

(maslahat),

kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti
ekploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan
syariah dan lembaga keuangan non syariah.2
LKS dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asas
maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat
unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikâr ),
penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat
menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti
adanya gharar atau bersifat spekulasi. Permasalahan pokok dalam
muamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat maslahah, maka
1

Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2015), h. 1-2
2
Siswadi, Lembaga Keuangan Syariah Non Bank BMT (Baitul Mal Wattamwil) Tawaran
Bebas Aqad Yang di Larang dalam Syariat Islam, Jurnal Ummul Qura Vol. VI, No. 2 September
2015. H. 77
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sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya
diperbolehkannya akad istishna, padahal ia merupakan jual beli/bai„ alma‟dûm (obyek tidak ada saat akad), karena adanya kebutuhan dan
maslahah yang akan didapatkan, tidak menimbulkan perselisihan dan
sudah menjadi kebiasaan masyarakat.3
Menurut Ibrahim warde, tidak ada satu definisi pun yang dapat
menjelaskan pengertian lembaga keuangan secara sempurna dalam panda
ngan syaraiah. Akan tetapi, warde memberikan beberapa kriteria tentang
sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu: lembaga
keuangan milik umat islam, melayani umat islam, ada dewan syariah,
merupakan anggota organisasi internasional association of Islamic banks
(IAIB) dan sebagainya.
Dari beberapa definisi tentang Lembaga keuangan syariah diatas dapat
di simpulkan bahwa sebuah lembaga keuangan syariah, baik bank
maupun non bank yang memiliki spirit Islam baik dalam pelayanan
maupun produk-produknya dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh
sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah serta
selalu menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari yang namanya
jaringan syariah. Oleh karena itu, LKS tidak akan mungkin membiayai
usaha-usaha yang didalamnya terkandung unsur-unsur haram.

3

Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal
Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017, h.57
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2. Fungsi Dan Peran Lembaga Keuangan Syariah
Dalam menjalankan oprasinya, fungsi lembaga keuangan syariah
terdiri dari :
a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana
yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas
dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
b. Sebagai pengelola investasi dana yang dimiliki oleh pemilik
dana/shahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki
oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer
investasi).
c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
d. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan
penerimaan serta penyaluran dana kebajikan. 4
Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari
sisi jasa-jasa penyedia financial, kedudukannya dalam sistem perbankan,
sistem finansial, dan sistem moneter. 5 keempat fungsi lembaga keuangan
tersebut, yaitu :6
1) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyedia
finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan
syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Diantara fungsi
lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain :
4
5

Siswadi, Ibid, h. 82
Frianto Pandia dkk, Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. 1, 2005), h. 1-

6
6

34

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,2009), h. 31-
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a) Fungsi tabungan. Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan
menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang
memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar
(konsumsi). Jadi bagi masyarakat yang masih memiliki uang
yang tidak digunakan sebaiknya dana tersebut dialirkan melalui
pasar keuangan yang dapat digunakan untuk investasi.
b) Fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang
diperjual

belikan

dalam

pasar

uang

dan

pasar

modal

menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu
dengan cara menahan nilai asset yang dimiliki disamping
menerima pendapatan dalam jumlah tertentu.
c) Fungsi transmutasi kekayaan. Dimana lembaga keuangan
memiliki asset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan
kepada pemilik dana.
d) Fungsi likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan
memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.
e) Fungsi

pembiayaan/kredit.

Pasar

keuangan

menyediakan

pembiayaan/kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan
investasi dalam ekonomi.
f) Fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme
pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrument
pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu
kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan.
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g) Fungsi diverifikasi risiko. Pasar keuangan menawarkan kepada
unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa kesehatan dan
resiko pendapatan atau kerugian.
h) Fungsi manajemen portofolio. Yaitu sebagai penyedia jasa
keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi
terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi
yang rendah, dan pajak pendapatan.
i) Fungsi kebijakan. Pasar keuangan telah menjadi instrumen
pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan
kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi
melalaui kebijakan moneter.
2) Fungsi lembaga keuangan ditinjau

dari sisi kedudukan lembaga

keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari
sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi
sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau
memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan
uang) dan deposito (time doposits).
3) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga
keuangan dalam sistem moneter. Lembaga keuangan ditinjau dari
sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi
menciptakan uang (money).
4) Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga
keuangan dalam sistem finansial. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi
kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansialberfungsi
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sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga
keuangan yang ada dalam sistem ekonomi.
Peran penting lembaga keuangan baik bank maupun non bank dalam
perekonomian ialah : 7
a. Pengalihan asset (asset transmutation)
Bank dan lembaga keuangan non bank akan memberikan pinjaman
kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
b. Transaksi (transaction)
Bank dan lembaga keuangan non bank memberikan berbagai
kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi
barang dan jasa.
c. Likuiditas (liquidity)
Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk
produk-produk berupa giro, tabungan, deposition, dan sebagainya.
d. Efisiensi (efficiency)
Bank dan lembaga keuangan non bank dapat menurunkan biaya
traksaksi dengan jangkauan pelayanan. Peran bank dan lembaga
keuangan non bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik
dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan
mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

7

h. 3

Y Sri Susilo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Salemba Empat, 2000),
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3. Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan
dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang
dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan
oleh lembaga yang memiliki wewenang walam penetapan fatwa dibidang
syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah
dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan keuniversalan
(rahmatan lil alamin)8
Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yakni berdasarkan
prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur.
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara
lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama
kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam
transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima
fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok
pinjaman karena berjalannya waktu (nasi‟ah).
b. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki,
tidak diketahui keberadannya, atau tidak diserahkan pada saat
transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah.
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

8

Andri Soemitra, Op.Cit, h. 35-36
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e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya. 9
Prinsip-prinsip pembiayaan di lembaga keuangan syariah: 10
1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan
hukum Islam (haram).
4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi)
gharar (transaksi yang tidak jelas).
5) Penyediaan takaful (asuransi Islam)

B. Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
Lembaga keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan
menyalurkannya

kepada

masyarakat

guna

membiayai

investasi

perusahaan.11
Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan
istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan
kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung
menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga

9

Mardani, Ibid, h. 6-7
Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali, Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah
dan Lembaga Keuangan Konvensional, Jurnal Iqtishoduna Vol.14, No. 1 Tahun 2018, h. 21
11
Mardani, Ibid, h. 2
10
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dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi
perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. 12
Lembaga-lembaga keuangan syariah non bank jenis-jenisnya tidak
jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya ada
1 lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank
konvensional, lembaga tersebut adalah BMT.13
Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu
jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau
menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan
pada prinsip syariah (Al-Quran dan Al-Hadits).
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga
keuangan non bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan
usahanya hanya menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya
kembali pada masyarakat yang membutuhkan dana dengan asas dan
ketentuan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.
2. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
Lembaga keuangan non bank mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan

pinjaman

atau

kredit

kepada

masyarakat

yang

berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau
pelepasan uang.
b. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan
ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.

12

Jamal Wiwiho, Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Jurnal, MMH , Jilid 43 No. 1 Januari
2014
13
Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghozali, Op.Cit, h. 23
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c. Pemberian kredit kepada mayarakat berpendapatan rendah sifatnya
menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik
produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan
dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada
investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan membeli
saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara
tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat
pasar uang.
3. Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
a. Saling tolong menolong (ta‟awuni) dan saling menanggung (ta‟kafuli).
b. Akad tabarru‟ dan akad tijari. Akad tabarru‟ digunakan diantara para
peserta, sedangkan akad tijari digunakan diantara peserta dengan
entitas asuransi syariah.
c. Investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha
utamanya sesuai dengan pedoman syariah islam. Misalnya tidak
memproduksi makanan dan miniman yang haram dan subhat atau
tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba.
d. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba. Islam menekannkan aspek
keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan menghadapi risiko dalam
setiap usaha dan investasi yang dirintis. 14

14

http://asriyaqien.blogspot.com/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah.html?m=1
(diakses pada 8 Desember 2018)
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4. Macam-macam Lembaga Keuangan Non Bank Syariah
a. Pasar Modal Syariah
Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange dan
market. Sementara untuk istilah modal sering digunakan istilah efek,
securities,dan stock. Pasar modal menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat (12) adalah kegiatan
yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek,
Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan yang
dimaksud dengan efek pada Pasal 1 ayat (5) adalah surat berharga,
yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi,
tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.
Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek
menurut Pasal 1 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/
atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihakpihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
Bursa efek di Indonesia dikenal Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek
Surabaya (BES). 15
b. Reksa Dana Syariah
Reksa dana di inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang
yeng berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan

15

Andri Soemitra, Op. Cit, h. 109
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sebutan mutual fund yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal
dengan sebutan investment fundbyang berarti pengelolaan dana untuk
investasi berdasarkan kepercayaan. Secara bahasa reksa dana tersusun
dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep
dana yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian secara bahasa
reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara.
Reksa dana merupakan dana bersama yang dioperasikan oleh
suatu perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang
saham dan menginvestasikannya ke dalam saham, obligasi, opsi,
komoditas, atau sekuritas pasar uang. 16
c. Pasar Uang Syariah
Pasar Uang (money Market) adalah mekanisme untuk
memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu
kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada
dua pihak, pihak pertama yang kekukarangan dana yang sifatnya
jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu
jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan di dalam pasar uang,
sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan,
sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang
yang berlebih tersebut. 17

16
17

Ibid, h. 165
Ibid, h.201
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d. Asuransi Syariah
Istilah Asuransi dalam perkembangannya di Indonesia berasal
dari kata belanda assurantie yang kemudian menjadi “asuransi” dalam
bahasa Indonesia. Namun istilah assurantie itu sendiri sebenarnya
bukanlah istilah asli basaha Belanda akan tetapi, berasal dari bahasa
Latin, yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”.
Banyak pendapat mengenai pengertian asuransi, antara lain :
1) Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan dimana
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
mendapat

premi,

untuk

mengganti

kerugian,

atau

tidak

diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita
karena pristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.
2) Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara
penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (perserta
asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung,
penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan
manakala tertanggung :
a) Mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang /
kepentingan yang di asuransikan karena pristiwa tidak pasti
dan tanpa kesengajaan;dan
b) Didasarkan atas hidup atau matinya seseorang. 18

18

Ibid, h.243-244
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e. Dana Pensiun Syariah
Undang – Undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan
kerangka hukum dasar untuk dana pension swasta di Indonesia.
Undang – undang ini didasrkan pada prinsip “ kebebasan untuk
memberika janji dan kewajiban untuk menepatinya “ yaitu, walapun
pembentukan program pensium bersifat suka rela, hak penerima
manfaat harus dijamin.
Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan
dijalnkan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan
syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorang
perkembangan dana pensiun yang beroprasi sesuai dengan prinsip
syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana
Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK) yang dilaksanakan oleh
beberapa bank fan asuransi syariah. 19
f. Modal Ventura Syariah
Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa bisa
berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan
sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura
(venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang
mengandung risiko. Adapun definisi perusahan modal ventura menurut
Keppres No. 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal kedalam suatu perusaahan yang menerima bantuan
pembiyaan untuk jangka waktu tertentu.20
19
20

Ibid, h. 291 & 293
Ibid, h. 307
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g. Pegadaian Syariah
Pegadaian menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata
Pasal 1150 disebutkan :” Gadai adalah suatu hak yang di peroleh
seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya,
dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang perpiutang itu
untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengucualian biaya
untuk melelang barang terubut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana
harus

didahulukan.

Pegadain

syariah

dalam

menjalankan

operasionalnya berpegang pada prinsip syariah.21
h. Lembaga Pengelolan Zakat (BAZ DAN LAZ)
Zakat secara harpiah mempunyai makna ( طٓشجpensucian), غاء
(pertumbuhan), ( تشكحberkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban
seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai dari kekayaannya yang
tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa
syarat yang telah ditentukan.
Zakat menurut UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

21

Ibid, h. 387
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Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah
pada bulan Syawal tahu kedua Hijriyah setelah kewajibannya puasa
Ramadhan. Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban
zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. 22
i. Lembaga Pengelolaan Wakaf
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “Waqf”
yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar
yang pada dasarnya berarti menahan,berhenti, atau diam. Apabila kata
tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang
lain, ia berate pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.
Sebagai satu istilah dalam syariah islam, wakaf diartikan sebagai
penahanan hak milik atas materi benda (al-„ain) untuk tujuan
menyedekahkan manfaat atau faedahnya (al-manfa‟ah).
Dalam Undang – Undang No.41 Tahun 2004, wakaf diartikan
dengan perbuatan hukum wakif

untuk memisahkan dan / atau

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan
guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut
syariah.23
j. Baitul Mal Wat Tamwil
BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu
atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM)

22
23

Ibid, h. 407-408
Ibid, h. 433-434
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yang beroperasi berdas arkan prinsip-prinsip syariah.BMT sesuai
namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu :
1) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil
dengan antara lain mendorang kegiatan menabung dan menjujung
pembiayaan kegiatan ekonomi.
2) Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan
peraturan dan amanahnya.24
k. Koperasi Syariah
Koperasi berasal dari kata cooperation (bahasa inggris) yang
berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan
koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota
yang berfungsi untuk membantu kebutuhan para anggotanya dengan
harga yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan
hidup bersama.25

C. Nilai Agunan
1. Pengertian Agunan
Dalam istilah di dunia perbankan syariah kata jaminan lebih dikenal
dengan sebutan agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik

24

Ibid, h. 451
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agunan kepada Bank Syariah dan/ atau UUS guna menjamin pelunasan
kewajiban nasabah penerima fasilitas. 26
Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas
barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan
guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat
dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. 27
Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 26 tentang
perbankan syariah menjelaskan pengertian mengenai agunan. Dalam
Undang-Undang tersebut dijelaskan agunan adalah jaminan tambahan, baik
berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh
pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin
pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. 28
Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan harga
bahwa (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan
yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati
pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan
pembiayaan di kemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh
pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah penjualan, pelelangan atau
pencairan jaminan yang telah diserahkan oleh mudharib.
Agunan dalam

konstruksi ini merupakan jaminan tambahan

(accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapkan fasilitas dari bank.
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Jaminan ini diserahkan oleh debitru kepada bank. Unsur-unsur agunan,
yaitu:
a. Jaminan tambahan;
b. Diserahkan oleh debitur kepada bank;
c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit untuk pembiyaan. 29
Jadi dapat disimpulkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang
diberikan oleh seorang anggota yang akan melakukan pembiayaan disuatu
lembaga keuangan, di setujui atau ditolaknya suatu pembiayaan juga
dilihat dari segi jaminannya ini, apakah bentuk jaminan nya ini
mempunyai nilai yang tinggi jika suatu waktu dicairkan.
2. Dasar Hukum Agunan
Adapun landasan syariah tentang agunan yang terdapat dalam AlQur‟an surat Al-Nisa ayat 5, QS Al-Baqarah ayat 283 dan hadist, makna
yang terkandung dalam Al-Qur‟an surat Al-Nisa ayat 5 yaitu kita dilarang
menyerahkan harta, uang, atau barang yang berharga yang diamanatkan
kepada kita kepada orang yang tidak mampu mengelolanya, yaitu sebagai
berikut:

َۡٓا َٔٱ ۡكسُُْٕىَِٛ ًٗا َٔٱ ۡس ُصقُُْٕىۡ فَٰٛ ِ َج َع َم ٱ َّّللُ نَ ُكىۡ قَٙٔ َل ذُ ۡئذُٕاْ ٱن ُّسفََٓآ َء أَيۡ َٰ َٕنَ ُك ُى ٱنَّ ِر
ْ َُٔقُٕن
ٗ ٕا نَُٓىۡ قَ ٕۡ ٗل َّي ۡعش
٥ ُٔفا
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan, Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yang baik”.

29
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Kandungan ayat diatas yaitu kita dilarang menyerahkan harta, uang
atau barang yang berharga yang diamanatkan kepada kita kepada orang
lain yang tidak mampu mengelolanya. Baik karena masih kecil atau orang
yang memang masih bodoh tentang pengelolaan hartanya secara benar.
Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah yang diamanatkan oleh
nasabah untuk mengelola hartanya agar harta tersebut tidak merugikan
nasabah yang menginvestasikan hartanya kepada lembaga keuangan
syariah dan berharap nasabah mendapatkan keuntungan bagi hasil dari
bank/BMT maka dibutuhkan jaminan kepada bank/BMT oleh nasabah
yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dengan adanya agunan
tersebut sebagai jaminan nasabah dapat bertaggung jawab atas
pembiayaannya.

ْ ۞ٔ ِاٌ ُكُرُىۡ َعهَ َٰٗ َسفَ ٖش َٔنَىۡ ذ َِج ُذ
ض ُكى
ُ ح فَبِ ٌۡ أَ ِي ٍَ تَ ۡعٞۖٞ ض
َ ٍُٕ َّي ۡقثٞ ََْٰ ٔا َكا ِذثٗ ا فَ ِش
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ْ
َّ
َ
َّ
َٰ
ۡ
َّ
َّ
ُ
ُ
َٰ
َ
ٗ تَ ۡع
ٍق ٱّللَ َستَّّۥ ُ َٔ َل ذَكر ًُٕا ٱنشَٓ َذجَ َٔ َي
ِ َرٛ َُئ ِّد ٱن ِز٘ ٱإذ ًِ ٍَ أ َيَُرَّۥ ُ َٔنٛضا فه
٣٨٢ ىٛٞ ٌٕ َع ِه
َ ُ ى قَ ۡهثُّۥ ُ َٔٱ َّّللُ تِ ًَا ذ َۡع ًَهٞ َ ۡكرًُۡ َٓا فَبََِّ ّٓۥ ُ َءا ِثٚ
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.

Berdasarkan ayat ini menyatakan bahwa adanya sebuah tanggungan
atau jaminan bila tidak ditemukan seorang penulis dalam suatu muamalah.
Dan jika mempercayai orang lain dalam suatu transaksi muamalah maka
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hendaknya orang tersebut dapat menunaikan amanat nya dengan
melakukan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka
bolehlah diberikan sebuah tanggungan atau jaminan yang mengikat
sehingga dapat saling tanggung jawab diantara keduanya.
Sedangkan dalam Al-Hadits yaitu :

َّ َّٗصه
ُ َََُّْٓ ُٕ ِدٍّ٘ ِانَٗ أَ َج ٍم َٔ َسٚ ٍْ  ِّ َٔ َسهَّ َى ا ْشر ََشٖ طَ َعا ًيا ِيْٛ ََّللاُ َعه
َ ٙ
َّ أَ ٌَّ انُ َّ ِث
 ٍذِٚدسْ عًا ِي ٍْ َح ِذ
Artinya: “Sesungguhnya, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli
bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan
beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513
dan Muslim no. 1603).

Hadits diatas menyimpulkan bahwa utang dengan jaminan pernah
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena agunan hanya dijakan
penguat kepercayaan dalam memperoleh pembiayaan.
3. Jenis Agunan
Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia
dan yang berlaku di Luar Negeri. Dan Pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967
tentang perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit
tanpa adanya jaminan”.30
Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang
didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan
dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan
benda tidak berwujud.

30

Salim, Op.Cit. h.23
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a. Jaminan Perorangan
Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung
dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak
ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi
wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat
membayar atau melunasi pembiayaannya, maka pembayarannya
dijamin oleh pihak penjamin. Penjamin berkewajiban untuk melakukan
pelunasan.31
Sebagaimana

halnya

perjanjian-perjanjian

lainnya,

maka

perjanjian perorangan ini juga bersifat accesoir, dalam arti bahwa
perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya
perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. 32
Unsur-unsur jaminan perseorangan, yaitu:
1) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu; dan
3) Terhadap harta kekayaan debitor umumnya.33
b. Jaminan Kebendaan
Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak
maupun tidak bergerak, misalnya kendaraan bermotor, mesin dan
peralatan, inventaris kantor, dan barang dagangan. Jaminan yang
bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang
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berdiri diatas atau sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan
ukuran 20 m3. 34
Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak
mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai cirri-ciri mempunyai
hubungan

langsung

atas

benda

tertentu

dari

debitur,

dapat

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat
diperalihkan.
Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu
bagian

dari

kekayaan

seseorang,

si

pemberi

jaminan,

dan

menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang)
seorang debitor. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitor
sendiri atau kekayaan seseorang pihak ketiga. Pemberian jamina
kebendaan ini kepada si berpitang (kreditor) tertentu, memberikan
kepada si perpiutang tersebut suatu hak privilege (hak istimewa)
terhadap kreditor lainnya. 35
Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan, yaitu:
1) Hak mutlak atas suatu benda;
2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
4) Selalu mengikuti bendanya; dan
5) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

34
35
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c. Jaminan benda tidak berwujud
Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda
tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi,
saham, dan surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud
dapat diikat dengan cara pemindahtanganan atau cessie.36
4. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Agunan
Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada
lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang
dapat dijaminkan adalah b enda-be nda yang memenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah :
a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang
memerlukannya;
b. Tidak melemahnya potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk
melakukan atau meneruskan usahanya;
c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dapat
mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil)
kredit.37
Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting
dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini
dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi
kreditur adalah :

36
37
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a. Terujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup
b. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur. 38
Bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh
fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank dan tidak
khawatir dalam mengembangkan usahanya. Keamanan modal adalah
dimaksudkan bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur
kepada debitur tidak merasa takut atau khawatir tidak dikembalikannya
modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan
kepastian bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah
kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari
debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan
pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Apabila debitur tidak mampu
dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal
dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.39
5. Dasar-dasar Penetapan Penilaian Agunan
Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa pembiayaan. Oleh
karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota harus dinilai pada saat
dilaksanakan analisa pembiyaan dan harus berhati-hati dalam penilaian
barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota tidak
selalu menunjukkan harga sesungguhnya (harga pasar saat itu). Dengan
demikian semua jenis agunan wajib ditaksasi/dinilai kembali, minimum
satu kali dalam enam bulan atau satu tahun. Setiap perubahan data agunan,
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termasuk perubahan karena taksasi agunan harus disimpan kedalam arsip
komputer sehingga data agunan yang terbaru.
Berdasarkan penelitian agunan mempengaruhi dalam menentukan
porsi pembiayaan yang diajukan oleh seorang anggota. Porsi pembiayaan
tidak bisa melebihi nilai taksasi agunan yang diberikan anggota untuk
menjadi persyaratan.
Dalam mentaksasi agunan harus memperhatikan resiko-resiko yang
akan terjadi pada pembiayaan, apabila suatu saat pembiayaan akan macet.
Maka dari sebab itu agunan harus bisa mengkafer pembiayaan yang
diajukan oleh anggota untuk jangka waktu pembiayaan yang telah diajukan
dan agunan juga harus di update berdasarkan harga pasar.
Penilaian jaminan tanggung jawab dari

pejabat

pembiayaan

(AO=Accounting Officer dan CRO=Credit Recorvery Officer). Akan tetapi
dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu maka dapat
ditugaskan unit kerja lain (loan officer) untuk ikut serta menilai serta
menilai kewajiban nilai taksasi barang jaminan.
Dasar-dasar penilaian umum yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. Harga buku artinya harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang
pernah dilakukan terhadap nilai barang.
b. Harga pasar artinya nilai dari pada barang-barang tersebut bila dijual
pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi.
6. Agunan dalam Perspektif Ekonomi Islam
Seperti yang kita ketahui bahwa pinjaman/ pembiayaan adalah sesuatu
yang harus dilunasi. Pemberi pinjaman/ pembiayaan dapat menuntut
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jaminan dimana ia dapat mendapatkan pertolongan apabila terjadi
kegagalan pemenuhan kewajiban.
Nabi Muhammad SAW sendiri pernah pernah meminjam dari seorang
Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada orang
Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Seperti yang sudah sedikit
disinggung sebelumnya, jaminan termasuk dalam istilah “Kafalah” dalam
hukum perniagaan Islami, dimana ada dua bentuk jaminan yaitu40 : Kafalah
(penjaminan), dan Rahn (janji/jaminan).
Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau
yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan
tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung
jawab orang lain sebagai penjamin.41
Secara harfiah, kafalah berarti mengambil tanggung jawab atas
pembayaran utang atau atas kehadiran seorang di pengadilan. Secara
hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi penjamin atas
pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki
kewajiban pada awalnya, tingkatan atau cakupan penjaminan harus
diketahui dan tidak bisa menjadi persyaratan; ia merupakan jaminan yang
diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang, denda, atau
kewajiban yang lain yang ada.42
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Sedangkan Ar-rahn atau rahn merupakan perjanjian penyerahan
barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas
pembiayaan. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan
memperoleh jaminan untuk dapat menganbil kembali seluruh atau sebagian
piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam
jaminan utang atau gadai. 43
Dalam islam, rahn diperbolehkan berdasarkan al-Quran dan hadits
Rasulullah SAW. Rahn atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila
dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat
dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak
mampu melunasi kewajibannya. Akad rahn diperbolehkan karena banyak
kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka
hubungan antar sesame manusia. Landasan syariah dalam rahn yaitu : 44

ْ ۞ٔ ِاٌ ُكُرُىۡ َعهَ َٰٗ َسفَ ٖش َٔنَىۡ ذ َِج ُذ
ض ُكى
ُ ح فَبِ ٌۡ أَ ِي ٍَ تَ ۡعٞۖٞ ض
َ ٍُٕ َّي ۡقثٞ ََْٰ ٔا َكاذِثٗ ا فَ ِش
َ
ۡ
ۡ
ٗ تَ ۡع
ٍق ٱ َّّللَ َستَّّۥ ُ َٔ َل ذ َۡكرُ ًُٕاْ ٱن َّش ََٰٓ َذجَ َٔ َي
ِ َّ َرٛ َُئ ِّد ٱنَّ ِز٘ ٱ ۡإذ ُ ًِ ٍَ أَ َٰ َيَُرَّۥ ُ َٔنٛضا فَه
٣٨٢ ىٛٞ ٌِٕ َعه
َ ُ ى قَ ۡهثُّۥ ُ َٔٱ َّّللُ تِ ًَا ذ َۡع ًَهٞ َِ ۡكرًُۡ َٓا فَبََِّ ّٓۥ ُ َءاثٚ
Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
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“Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan
menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”. (HR. Buchori dan
Muslim dari Aisyah Binti Abu Bakar).
Rahn (janji) juga merupakan jaminan pelunasan utang jika debitur
tidak mampu melunasinya. kafalah dan rahn berhubungan dalam kasus
utang, tapi memiliki fungsi berbeda. Dalam kontrak kafalah, seseorang dari
pihak

ketiga

menjadi

jaminan

atas

pembayaran

utang.

Kesepakatan/perjanjian bersama adalah sifat dasar keabsahan kedua
kontrak, seperti halnya dalam transaksi bisnis lain. Sebagai tambahan, rahn
juga dianggap sebagai penjaminan, kreditor harus menahan harta benda
tersebut sebagai jaminan.45

D. Laba (Keuntungan)
1. Pengertian Laba
Laba ialah penghasilan yang diterima sebagai balas jasa untuk
pekerjaan „pengusaha‟ yaitu mengorganisir produksi, mengkombinasikan
faktor-faktor produksi dan menanggung resikonya.
Laba usaha adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit
atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha berbeda dengan laba
ekonomi, yaitu pendapatan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit
dan biaya implisit.
Ada tiga pendekatan perhitungan memaksimumkan laba yaitu :46

45

Rezki Syahri Rakhmadi, Op. Cit, h.25
HM, Jogiyanto, Analysis dan Disain Sistem Informasi (Pendekatan terstruktur),
Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1995.h. 146
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a. Pendekatan Totalitas (Totality Appoach)
Pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total (TR) dan biaya
total (TC). Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output
yang terjual (Q) dikalikan harga output per unit.
Implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh
strategi penjualan maksimum.sebab makin besar penjualan makin
besar laba yang diperoleh. Pendekatan totalitas sering dipakai dalam
kehidupan sehari-hari karena mudah dan sederhana. Namun adapun
kelemahan dari cara ini adalah:
1) Sulit membedakan antara biaya variabel dengan biaya tetap.
2) Pendekatan ini mengabaikan gejala penurunan pertambahan hasil
(LDR) , oleh sebab itu pendekatan totalitas hanya dapat dipakai
bila usaha yang di analisis relatif sederhana.
b. Pendekatan Rata-Rata (Average Approach)
Dalam pendekatan ini,perhitungan laba per unit dilakukan dengan cara
membendingkan antara biaya produksi rata-rata (AC) dengan harga
jual output (P). Keputusan untuk memproduksi atau tidak didasarkan
atas perbandingan besarnya P dengan AC. Bila P lebih kecil atau sama
dengan AC, perusahaan tidak mau memproduksi. Implikasi dari
pendekatan ini adalah perusahaan atau unit usaha harus menjual
sebanyak-banyaknya agar laba makin besar.
c. Pendekatan Marjinal (Marginal Approach)
Dalam

pendekatan

ini

perhitungn

laba

dilakukan

dengan

membandingkan biaya marjinal (MC) dengan pendapatan marginal

46

(MR). Laba dapat diketahui pada saat tercapai MR= MC. Dalam
perusahaan koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU).
Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan
biasanya berbeda pada setiap jenis setiap industri, baik perusahaan
yang bergerak dibidang tekstil, baja, farmasi, komputer, alat
perkantoran, dan lain – lain.
2. Unsur-unsur Laba
Ada beberapa unsur dalam laba bersih, yaitu:
a. Pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan
atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi
yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang/kredit
yang merupakan unit usaha pokok perusahaan.
b. Beban, yaitu aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan
kewajiban dalam suatu periode akuntansi yang terjadi dalam aktiva
operasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia beban adalah penurunan
manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus
keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian
kepada penanam modal.
c. Biaya, yaitu kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk
barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan
masa yang akan datang untuk organisasi. Biaya yang telah kadaluarsa
disebut beban. Tiap periode beban dikurangkan dari pendapatan pada
laporan keuangan rugi-laba untuk menentukan laba periode. Biaya
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adalah aliran keluar (outflows) atau pemakaian aktiva atau timbulnya
hutang (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari
penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan
kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.
d. Untung-Rugi, merupakan kenaikan/penurunan ekuitas atau aktiva
bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada
perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi
perusahaan dalam suatu periode akuntansi, selain yang berasal dari
pendapatan investasi pemilik.
e. Penghasilan, adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan
keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.
Seperti yang dijelaskan dalam PSAK No.23 Ikatan Akuntansi
Indonesia tahun 2007 paragraf 70 menyatakan sebagai berikut:
“Penghasilan (income) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila
arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikkan ekuitas yang tidak berasal
dari kontribusi penanaman modal”. Selanjutnya pada paragraf 74
dinyatakan: “Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan (revenue)
maupun keuntungan (gain)”47
3. Teori Laba
Dalam perusahaan koperasi, laba disebut sebgai Sisa Hasil Usaha
(SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiapperusahaan
biasaynya berbeda pada setiap jenis industri, baik perusahaan yang
47
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bergerak dibidang tekstil, baja, farmasi, komputer , alat perkantoran, dan
lain-lain. Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan ini sebagai
berikut. 48
a. Teori Laba Menanggung Resiko (Risk-Bearing Theory of Profit).
Menurut teori ini, keuntungan ekonomi diatas normal akan diperoleh
oleh perusahaan yang risiko diatas rata-rata. Misalnya diperusahaan
yang bergerak dibidang eksplorasi minyak.
b. Teori Laba Friksional (Frictional

Theory Of Profit). Teori ini

menekankan bahwa keuntungan meningkat sebagai suatu hasil dari
friksi keseimbangan jangka panjang (long run equilibrium). Misalnya
krisis minyak tahun 70-an mengakibatkan permintaan yang sangat
drastis, dan ini membuat perusahaan mendapat keuntungan yang besar.
Kemudian pada tahun 80-an, harga minyak drastis turun yang
menjadikan perusahaan mengalami kerugian.
c. Teori Laba Monopoli (Monopoly Theory of Profits).teori ini
mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli
dapat membatasi output dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari
pada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna.
Dengan demikian perusahaan menikmati keuntungan. Keuntungan
monopoli ini dapat diperoleh melalui :
1) Penguasaan penuh atas supply bahan baku tertentu
2) Skala ekonomi
3) Kepemilikan hak paten
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4) Pembatasan dari pemerintah.
d. Teori Laba Inovasi (innovation theory of profit). Menurut teori ini,
laba diperoleh karena keberhasilan perusahaan dalam melakukan
inovasi. Misalnya, Steve Jobs yang menemukan komputer Apple, atau
perusahaan Gillette yang selalu melakukan inovasi terhadap produk
pisau cukurnya.
e. Teori Laba Efisiensi Manajerial (managerial efficiency theory of
profit). Teori menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara
efisien akan mempengaruhi laba diatas rata-rata laba normal.
Dari uraian teori laba tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan
konsep koperasi, maka perusahaan koperasi akan memperoleh laba dari
hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekan kan
pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan
bersama para anggotanya.
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Laba
Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih (net
income). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:49
a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit
b. Naik turunnya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok ini
dipengaruhi oleh jumlah unit yang yang dibeli atau diproduksi atau
dijual dan harga pembelian per unit atau harga pokok per unit.
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c. Naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang
dijual, variasi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan
efisiensi operasi perusahaan.
d. Naik turunnya pos penghasilan atau biaya non operasional yang
dipengaruhi jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan
perubahan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan discount.
e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya
laba yang diperoleh atau tinggi rendahnya tariff pajak.
f. Adanya perubahan dalam metode akuntansi.

E. Pembiayaan Mudharabah
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. 50
Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara
dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh
pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian Si pengelola.
Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si
pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 51
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Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan
modalnya kepada pedagang/pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam
aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan
yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagihasilkan dengan shahibul
maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah
dituangkan dalam akad.52
PSAK 105 mendefinisikan mudharabah mudharabah sebagai akad
kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik
dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua
(pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan
dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial
hanya ditanggung oleh pemilik dana.
Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan
sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba
yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang
(iwad) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar
Rp 100 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp 5 juta. Dalam
mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase
/nisbah, misalnya 70:30, 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk
pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung
pada laba yang dihasilkan.53
Pola transaksi mudharabah biasanya diterapkan pada produkproduk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana,
52
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mudharabah diterapkan pada tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi
pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja.
Dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk
berdagang, maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi
hasil seperti mudharabah.54
2. Dasar Hukum Mudharabah
Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits
berikut ini.
a. Al-Qur‟an
1) QS. al-Muzzammil : 20

ۡ َِ َٔ  ِمٛۡ َّ ٱنِٙ َك ذَقُٕ ُو أَ ۡدَ ََٰٗ ِيٍ ثُهُث
ٍَ ح ِّيٞ َصفَ ۥّ ُ َٔثُهُثَ ۥّ ُ َٔطَآ ِئف
َ ََََّ ۡعهَ ُى أٚ ۞ ِا ٌَّ َست ََّك
ْ فَ ۡٱق َش ُءٔاٞۖۡ ُكىٛۡ ََاب َعه
َّ َٔ ك
َ ٍ َي َعٚ
َ ٱنَّ ِز
َ  َم َٔٱنََُّٓا َس َعهِ َى أٌَ نٍَّ ذُ ۡحصُِٕ ُ فَرٛۡ َُّقَ ِّذ ُس ٱنٚ ُٱّلل
ۡ َٚ ٌُٔ
ُ َ ُكٛاٌ َع ِه َى أٌَ َس
ٌُٕٙ ِف
َ ض ِشت
َ ض َٰٗ َٔ َءاخَ ش
َ ٌٕ ِيُ ُكى َّي ۡش
ِ َس ََّش ِي ٍَ ۡٱنقُ ۡش َءََٛيا ذ
ۡ
ْ ٱّلل فَ ۡٱق َش ُء
ۡ ٌَٕ ِيٍ ف
ٔا َيا
َ ُ ُ َٰقَرِهٚ ٌُٔ
َ ٱّلل َٔ َءا َخش
َ َ ۡثرَ ُغٚ ض
ِ ٞۖ َّ مٛ
ِ َّ ض ِم
ِ  َس ِثٌِٕٙ ف
ِ ٱۡلَ ۡس
ْ ٕا ٱن َّض َك َٰٕجَ َٔأَ ۡق ِشض
ْ ُ صهَ َٰٕجَ َٔ َءاذ
ْ ًُ َِٛ َّس َش ِي ُُّۡ َٔأَقَٛذ
َّ ُٕا
ٱّللَ قَ ۡشضًا َح َس ُٗا َٔ َيا
َّ ٕا ٱن
ْٱسر َۡغ ِفشُٔا
ْ ذُقَ ِّذ ُي
ۡ َٔ  ٗشا َٔأَ ۡعظَ َى أَ ۡج ٗشاٛۡ َٱّلل ْ ُ َٕ خ
ِ َّ  ٖش ذ َِج ُذِٔ ُ ِعُ َذٛۡ َٕا ِۡلََفُ ِس ُكى ِّي ٍۡ خ
َّ ٌَّ ٱّللَ ِا
ٞۖ َّ
ٞ ُٱّللَ َغف
٣٢  ُۢ ُىٕٛس س َِّح
Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu (Wahai Muhammad) mengetahui
bahawasanya Engkau bangun (sembahyang Tahajjud) selama
kurang dari dua pertiga malam, dan selama satu perduanya, dan
selama satu pertiganya; dan (demikian juga dilakukan oleh)
segolongan dari orang-orang Yang bersama-samamu (kerana
hendak menepati perintah Yang terdahulu); padahal Allah jualah
Yang menentukan Dengan tepat kadar masa malam dan siang. ia
mengetahui Bahwa kamu tidak sekali-kali akan dapat mengira
Dengan tepat kadar masa itu, lalu ia menarik balik perintahNya
Yang terdahulu (dengan memberi kemudahan) kepada kamu; oleh
itu bacalah mana-mana Yang mudah kamu dapat membacanya
dari Al-Quran (dalam sembahyang). ia juga mengetahui Bahawa
akan ada di antara kamu orang-orang Yang sakit; dan Yang
54
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lainnya orang-orang Yang musafir di muka bumi untuk mencari
rezeki dari limpah kurnia Allah; dan Yang lainnya lagi orangorang Yang berjuang pada jalan Allah (membela ugamanya). maka
bacalah mana-mana Yang sudah kamu dapat membacanya dari AlQuran; dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat; dan
berilah pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman Yang baik
(ikhlas). dan (ingatlah), apa jua kebaikan Yang kamu kerjakan
sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat
balasannya pada sisi Allah, -sebagai balasan Yang sebaik-baiknya
dan Yang amat besar pahalaNya. dan mintalah ampun kepada
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
Maksud dari ayat diatas adalah dapat diambil pelajaran bahwa mengerjakan
perintah fardu itu tidak boleh melebihi batas ukuran yang ditentukan agar
tidak memberatkan diri sendiri. Oleh karena itu, Allah memerintahkan bagi
yang biasa salat malam apabila terasa agak memberatkan boleh dikurangi
waktunya, sehingga dikerjakan tidak dalam keadaan terpaksa. Begitulah
Allah memudahkan sesuatu yang berat menjadi ringan, agar seseorang selalu
mengerjakan yang mudah itu.
2) QS. An-Nisaa : 29

ْ ٍُُ َءا َيٚ
ٓ َّ َُِ ُكى ِتٱ ۡن َٰثَ ِط ِم اٛۡ َٕا َل ذ َۡؤ ُكهُ ٕٓ ْا أَيۡ َٰ َٕنَ ُكى ت
اض
َ ل أٌَ ذَ ُك
َ َُّٓا ٱنَّ ِزََٚٓؤَٰٚ
ٖ ٌٕ ِذ َٰ َج َشجً َعٍ ذَ َش
٣٢ ًاٛٗ اٌ تِ ُكىۡ َس ِح
َ ِّيُ ُكىۡ َٔ َل ذ َۡقرُهُ ٕٓ ْا أََفُ َس ُكىۡ ِا ٌَّ ٱ َّّللَ َك
Artinya :

Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan
(gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang
salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan
perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu,
dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri.
Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.

Makna dari ayat diatas adalah Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara
umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli.
Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan
harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah
mengharamkan

orang

beriman

untuk

memakan,

memanfaatkan,
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menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan
jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. Kita boleh
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan
dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga
melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling
membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih

sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita

b. Al-Hadits

َٓ ُٕ ِدٚ َٗ أَََُّّ َدفَ َع ِان-ّ ٔسهىٛصهٗ َّللا عه- َّللا
ِ َّ ُٕل
ِ َّ َع ٍْ َع ْث ِذ
ِ َّللا ت ٍِْ ُع ًَ َش َع ٍْ َسس
ٗصه- َّللا
َ ْْثَ َش َٔأَسٛ َثَ َش َ َْخ َم خْٛ َخ
ِ َّ ُٕل
ِ َ ْعرَ ًِهَُْٕا ِي ٍْ أَ ْي َٕانِ ِٓ ْى َٔنِ َشسٚ ٌْ َضَٓا َعهَٗ أ
ْ  َش-ّ ٔسهىَّٛللا عه
.ط ُش ثَ ًَ ِشَْا
Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah
menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang
daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka
sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil
panennya. (HR. Muslim 4048)
Makna dari hadits diatas adalah bahwa pada zaman Rasulullah pun
sudah ada yang namanya kerja sama yang dilakukan oleh Rasulullah kepada
bangsa yahudi dimana pihak pertama yaitu sebagai pemilik lahan dan pihak
kedua sebagai pengelolanya.

َّ ُذََا ْان َعثَّــاطُ ت ٍُْ َع ْث ِذٛاٌ َس
َ  َك: ال
َ َ َّللاُ َع ُُْٓ ًَا اَََُّّ قَٙ ض
ِ َّاط َس
ِ َس َٖٔ ات ٍُْ َعث
سهُك تّ تحــشا ٔلٚ ة ِا َرا َدفَ َع ْان ًَال يضاستح اشرشط عهٗ صاحة ل
ِ ِْان ًُطُه
ْ
ُضل تّ ٔادٚ شرشٖ تّ داتح راخ كثذسطثحٚ ا ٔلٚ فبٌ فعم رنك ضًٍ فثهغ
ِّ ٔسهى فؤ جا صٛشش طّ سصم َّللا عه
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul
Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia
menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni
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lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan
tersebut, yang bersangkutan bertangung jawab atas dana tersebut.
Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan
Rasulullah pun membolehkanya (HR Thabrani).
Makna dari hadits diatas adalah bahwa dizaman Rasulullah
mudharabah sudah ada dan menjelaskan bahwa diperbolehkannya
melakukan akad mudharabah asal dengan syarat bahwa yang bersangkutan
akan bertanggung jawab atas dana tersebut.

 ِّ َٔ َسهَّ َى ثَالْٛ َصهَّٗ َّللا َعه
ُ ٍِْ ح ت
َ ِ ِّ قَ َم قَ َم َسسُٕ ُل َّللاٛة َع ٍْ أَ ِت
َ ٍْ َع
ِ ْٛ َٓص
ِ ِصا ن
د
َ اس
ِ ْٛ َش ِنهثٛ
ِ ضحُ َٔأَ ْخالَطُ انثُ َّش ِتان َّشـــ ِع
ِ َ ُع اِنَٗ أَ َج ٍم َٔ ْان ًُقْٛ َ ِٓ ٍَّ انْثَ َش َكحُ ْانثْٛ ز ِف
 ِْعَٛل نِهْث
Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal
yang di dalamnya terdapat keberkatan : “jual beli secara tangguh,
muqaradhah dan mencampur gandung dengan tepung untuk keperluan
rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)
3. Fatwa DSN tentang Ketentuan Mudharabah
Ketentuan

hukum

dalam

Fatwa

DSN

MUI

No.07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang MUDHARABAH
Dewan Syari‟ah Nasional setelah

Menimbang

:

a. bahwa
dalam
rangka
mengembangkan
dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syari‟ah (LKS),
pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak
lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama
suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh
modal, sedang pihak kedua („amil, mudharib, nasabah)
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang
dituangkan dalam kontrak;
b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
syari‟ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan
fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman
oleh LKS.
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Mengingat

:

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:
ًاسج
َ َُ ُك ْى ِتا ْن َثا ِط ِم اِل َّ أَ ٌْ ذَ ُكْٕ ٌَ ذِ َجْٛ ٍَ آ َيُُْٕ ا لَذَؤ ْ ُكهُْٕ ا أَ ْي َٕانَ ُك ْى َتْٚ ُّ َٓا انَّ ِزَٚآ أَٚ
... اض ِيُْ ُك ْى
ٍ ع ٍَْ ذَ َش
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan sukarela di antaramu …"
2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
… ٍَ آ َيُُْٕ ا أَْٔ فُْٕ ا ِتا ْن ُعقُْٕ ِدْٚ ُّ َٓا انَّ ِزَٚاأَٚ
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu
…."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:
ْ ُٖ َئ ِّد انَّ ِزٛض ُك ْى تَعْضً ا فَ ْه
... ََُّّّللا َست
ُ  فَب ِ ٌْ أَ ِيٍَ تَ ْع...
َ ق
ِ َّ رَٛ  َٔ ْن،َُّاإذُ ًٍَِ أَ َياََر
"… Maka, jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa
kepada Allah Tuhannya …"
4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:
َضا َستَحً اِ ْشرَ َشط
َ ة اِ َرا َدفَ َع ا ْن ًَا َل ُي
ِ ِِّّ ُذََا ا ْن َعثَّاطُ تٍُْ َع ْث ِذ ا ْن ًُطَهَٛكاٌَ َس
ِّ ٘ ِت
َ  ْشرَ ِشَٚ َ َٔل،ًاٚ ُْ ِض َل ِت ِّ َٔا ِدَٚ َ َٔل، ْسهُكَ ِت ِّ َتحْ شًاَٚ َصا ِح ِث ِّ أَ ٌْ ل
َ ََٗعه
ْ
ُ
َ
َ
َ دَاتَّحً َر
َ ِ فَب ِ ٌْ فَ َع َم رن،اخ َكثِ ٍذ َسطثَ ٍح
َ ك
ِ فَثَه َغ شَشْ طُّ َسسُْٕ َل َّللا، ًٍَِ ض
ٍ فٗ اۡلٔسظ عَٙ ِّ َٔآ ِن ِّ َٔ َسهَّ َى فَؤ َ َجا َصُِ (سٔاِ انطثشاْٛ َصهَّٗ َّللاُ َعه
َ
.)اتٍ عثاط
"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan
harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada
mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan
tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan
ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib)
harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah,
beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu
Abbas)
5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:
َٗ ُع اِنْٛ َ اَ ْنث:ُ ِٓ ٍَّ ا ْنثَ َش َكحْٛ ِ ثَالَز ف:ال
َ َ ِّ َٔآنِ ِّ َٔ َسهَّ َى قْٛ َصهَّٗ َّللاُ َعه
َ ٙ
َّ ِأَ ٌَّ انَُّث
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ّ ِْع (سٔاِ اتٍ ياجٛد لَ ِن ْه َث
َ  َٔا ْن ًُقَا َس،أَ َج ٍم
ِ ْٛ  ِْش ِن ْه َثٛ َٔ َخ ْهظُ ا ْنثُ ِّش ِتان َّش ِع،ُضح
)ةٛٓعٍ ص
"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan
untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:
ُّ اَن
ص ْهحً ا َح َّش َو َحالَلً أَْٔ أَ َح َّم َح َشا ًيا
ُ َّ ٍَ اِلًِٛ ٍَِْ ا ْن ًُ ْسهَٛص ْه ُح َجائِض ت
.َٔا ْن ًُ ْس ِه ًٌَُٕ َعهَٗ ُششُٔ ِط ِٓ ْى اِلَّ شَشْ طًا َح َّش َو َحالَلً أَْٔ أَ َح َّم َح َشا ًيا
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perdamaian 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."
7. Hadis Nabi SAW.:
ٙشًْا عٍ أتٛ ٔغُٙض َشا َس (سٔاِ اتٍ ياجّ ٔانذاسقط
َ َل
ِ َض َش َس َٔل
)٘ذ انخذسٛسع
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun
orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang
lain dari Abu Sa'id al-Khudri)
8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan
(kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai
mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari
mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma‟.
(Wahbah
Zuhaily, al-Fiqh
al-Islami
wa
Adillatuhu, 1989, 4/838)
9. Qiyas.
Transaksi mudharabah diqiyaskan
kepada
transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:
. ًَِٓاْٚ ْم َعهَٗ ذَحْ ِشَِٛ ُذ َّل َدنٚ ٌْ َاححُ اِلَّ أ
َ َخ اْ ِإلت
ِ َاَۡلَصْ ُم فِٗ ا ْن ًُ َعا َيال
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan
kecuali
ada
dalil
yang
mengharamkannya.”
Memperhatikan

:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional
pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April
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2000.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

FATWA TENTANG
(QIRADH)

Pertama

:

Ketentuan Pembiayaan:

PEMBIAYAAN

MUDHARABAH

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha
yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal
(pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek
(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai
mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian
keuntungan
ditentukan
berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang
telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan
LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau
proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi
perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan
apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan
memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan
kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikeluarkan.
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Kedua

:

Rukun dan Syarat Pembiayaan:
1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib)
harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak.
c. Akad
dituangkan
secara
tertulis,
melalui
korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan
oleh penyedia dana kepada mudharibuntuk tujuan usaha
dengan syarat sebagai berikut:
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset
tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabahadalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut
ini harus dipenuhi:
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh
disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah)
dari keun-tungan sesuai kesepakatan. Perubahan
nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari
kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran
kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai
hak untuk melakukan pengawasan.
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi
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tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam
dalam
tindakannya
yang
berhubungan
dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan
yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

:

Ketentuan lain:
1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi,
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad alamanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.55

:

Ditetapkan di
Jakarta
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H
4 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
Prof. K.H. Ali Yafie

55

Sekretaris
Drs. H. A Nazri Adlani

http://www.dsnmui.or.id/ (diakses pada 18 Desember 2018)
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4. Syarat dan Rukun Mudharabah
a. Syarat Mudharabah
Agar akad mudharabah dapat dilakukan, maka perlu dipenuhi beberapa
syarat berikut ini:
1) Adanya pemilik modal dan pengelola dana yang sudah balig dan
berakal sehat.
2) Adanya modal yang diserahkan dalam bentuk yang jelas bukan
utang. Modal dapat berupa uang tunai atau aset lainnya.
3) Terjadi ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah
pihak antara yang menanam modal dengan yang mengelola.
4) Nisbah yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dengan
pembagian yang adil dan jelas, jika dikemudian hari ada
perubahan nisbah, maka harus dengan persetujuan kedua belah
pihak terlebih dulu.
5) Masing-masing

pihak

memenuhi

persyaratan

kecakapan

wakalah.56
b. Rukun Mudharabah
1) Pelaku
a) Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.
b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau
dengan non muslim.
c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha
tetapi ia boleh mengawasi.
2) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)
Objek

mudharabah

merupakan

konsekuensi

logis

dengan

dilakukannya akad mudharabah.

56

2018)

https://dosenakuntansi.com/pengertian-mudharabah (diakses pada tanggal 19 Desember
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a) Modal
1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset
lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah
dan jenisnya.
2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran
modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi
apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga
dapat dibedakan dari keuntungan.
4) Pengelola

dana

tidak

diperkenankan

untuk

memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan
apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali
atas seizin pemilik dana.
5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan
modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka
dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas siizin pemilik
dana.
6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur
modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri,
selama tidak dilarang secara syariah.
b) Kerja
1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian,
keterampilan, selling, skill, management skill, dan lainlain.
2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh
diintervensi oleh pemilik dana.
3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan
syariah.
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4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang
ada dalam kontrak.
5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola
dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka
pengelola

dana

berhak mendapatkan imbalan/ganti

rugi/upah.
c) Ijab Kabul
Adanya pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara
pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal,
tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara
komunikasi modern.
d) Nisbah Keuntungan
1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian
keuntungan,

mencerminkan

imbalan

yang

berhak

diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas
keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan
imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat
imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan
harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah
yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua
belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak.
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3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan
dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat
menimbulkan riba.57
5. Manfaat Mudharabah
Manfaat yang ada dalam akad mudharabah yaitu sebagai berikut :
a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan
usaha nasabah meningkat.
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau
hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif
spread.
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau
arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
d. Bank akan lebih selektif atau hati – hati mencari usaha yang benar –
benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang
konkrit dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
e. Prinsip bagi hasil dalam al – mudharabah ini berbeda dengan prinsip
bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan
(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang
dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 58

57
58

Sri Nurhayati, Wasilah, Op.Cit, h. 132-133
Muhammad Syafi‟i Antonio, Op. Cit, h. 97-98
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6. Skema Mudharabah
Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Sumber : Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan
dalam transaksi mudharabah adalah sebagai berikut:
a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola
modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang
dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan
secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
b.

Hasil

pengelolaan

modal

pembiayaan

mudharabah

diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
1) Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
2) Perhitungan dari gross profit (net revenue sharing)
3) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (profit sharing)

dapat
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c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada
setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik
modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan,
dan penyalahgunaan dana.
d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun
tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah
e. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau
membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat
dikenakan sanksi andministrasi.
7. Keputusan Pemberian Pembiayaan
Dalam

memberikan pembiayaan, tentunya

harus menganalisa

kelayakan dalam pemberian pembiayaannya, karena dalam hal ini akan
dapat menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur untuk
mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin
keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Analisa
pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank
syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak
permohonan pembiayaan, maka dengan berdasarkan penilaian ini, bank
dapat meramalkan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. 59
a. Prinsip-prinsip pemberian Kredit
Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin
bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan
59

Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, (Jakarta:
Zaman,2012), h. 83
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tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut
disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai
cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui
prosedur penilaian yang benar.
Dalam

melakukan

penilaian

kriteria-kriteria

serta

aspek

penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang
ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteia
penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah
yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan anaslisis 5C + 1 S.
Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C + 1 S kredit adalah sebagai
berikut :
1) Character
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan
diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari
latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang
pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau
gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social
standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
2) Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis
yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga
diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam
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menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat
“kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3) Capital
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan
keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan
pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan
ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal
yang ada sekarang ini.
4) Collateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang
bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi
jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti
keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan
yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5) Condition
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan
politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sector yang ia jalankan. Penilaian
prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar
memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut
bermasalah relative kecil.
6) Construction
Faktor hambatan yang berupa faktor-faktor sosial psikologis yang
ada pada suatu daerah.
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b. Aspek-aspek dalam Penilaian pembiayaan
Disamping menggunakan prinsip 5C+1S, maka penilaian suatu
pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan dapat
dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan
seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan bisnis
Islam. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyekproyek yang bernilai besar dan berjangka waktu. Aspek-aspek yang
dinilai antara lain meliputi :
1. Aspek Islam (Syariah) yaitu untuk menentukan apakah produk dan
transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Qur‟an dan
Hadist;
2. Aspek Pasar yaitu untuk menentukan apakah produk atau bisnis
memiliki potensi pasar sehingga memiliki permintaan;
3. Aspek Teknik yaitu untuk menentukan apakah produk atau bisnis
memiliki ketersediaan bahan, tekhnologi, lokasi, layout yang akan
membuat proses produksi menjadi lancar;
4. Aspek Keuangan yaitu untuk menentukan apakah secara finansial,
produk atau bisnis dapat dilakukan dengan menghitung estimasi
pendapatan, estimasi biaya, estimasi modal yang dibutuhkan, estimasi
kelayakan bisnis dari sisi keungan, dan evaluasi operasional
keuangan;
5. Aspek Sosial Ekonomi yaitu untuk menentukan kemanfaatan produk
atu bisnis pada masyarakat baik dari sisi positif ataupun sisi negative
produk atau bisnis;
6. Aspek Manajemen yaitu untuk menetukan kelayakan usaha
berdasarkan manajemen dan fungsinya; dan
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7. Aspek Dampak Lingkungan yaitu untuk menentukan kelayakan
produk atau bisnis terhadap lingkungannya secara fisik maupun non
fisik.60

F. BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)
1. Pengertian BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)
BTM adalah kependekan Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu
Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan
dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan
tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.61
Menurut bahasa, Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua
pengertian, yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan
harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan
Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau
tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata
itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga
keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan
pedagang.62
BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal watTamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang
menjalankan pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, unit yang
60

Endraswati, Hikmah. Studi Kelayakan Bisnis Islam. (Salatiga:STAIN Salatiga
Press.2013), h 29-30)
61
A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah
Pengenalan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 183.
62
Ma‟had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, Pedoman Pendirian BTM, (Bandar
Lampung, 2008), h.4.
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menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang
bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial
ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil
zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil
zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat,
infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau
lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya
lebih hidup.
2. Ciri-ciri BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)
Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai salah satu jenis lembaga
keuangan yang berbasis islam secara umum mempunyai ciri utama sebagai
berikut:
a. Berorientasi bisnis dan bertujuan mencari laba bersama, meningkatkan
pemanfaatan ekonomi terutama untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan

lembaga

social

tetapi

dapat

di

manfaatkan

untuk

mengefektifkan dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta
dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk pemberdayaan
anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
c. Di tumbuhkan dari bawah dari masyarakat dan untuk masyarakat.
d. Milik masyarakat kecil menengah dan kecil dari lingkungan BTM itu
sendiri, bukan milik perorangan atau orang lain dari luar masyarakat
itu.
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e. Pola hubungan BTM dan anggotanya dalam aspek bisnis di atas
dengan sistem bagi hasil.63
3. Perbedaan BMT dengan BTM
BMT adalah kependekatan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau
Baitul Mal wat Tamwi, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namnaya
terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:
a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengenmabangan

usaha-usaha

produktif

dan

investasi

dalam

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan
antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan
kegiatan ekonomi.
b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan
dan amanhnya.
Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu
yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara
lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya. Selain itu baitul mal wat tamwil juga bisa menerima titipan
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PINBUK, Pelatihan Pengelolaan BTM Balai Usaha Mandiri Terpadu, (Jakarta:
PINBUK, 1996), h. 5.
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zakat, infak dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan
dan amanatnya.64
BTM adalah kependekan Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu
Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip
syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan
dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga
keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.65
Menurut bahasa, Baitut Tamwil berasal dari gabungan dua
pengertian, yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan
harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan
Baitut Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau
tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata
itulah yang kemudiandigunakan sebagai penamaan untuk lembaga
keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan
pedagang.66
Dari pembahasan tentang pengertian BMT dan BTM diatas dapat
disimpulkan bahwa dari kedua lembaga keuangan non bank tersebut tidak
terlalu

banyak

perbedaan,

sebagai

lembaga

keuangan

keduanya

mempunyai fungsi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana.
Istilah-istilah yang digunakan juga tidak ada bedanya. Dalam proses
penghimpunan dana, keduanya menggunakan istilah simpanan atau
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Andri Soemitra, Op.Cit. h. 451-452
A. Djazuli, Yadi Janwari, Op.Cit, h. 183
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Ma‟had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, Op. Cit, h. 4
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tabungan.

Begitu

pula

dalam

penyaluran

dana

nya,

keduanya

menggunakan istilah pembiayaan.
Sedang syarat pendirian kedua lembaga tersebut mengharuskan
minimal 20 orang. Selain itu, dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Koperasi
Jasa Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan
UKM, pada pasal 25 ditegaskan bahwa operasional KJKS juga
memungkinkan untuk melaksankan fungsi „Maal‟ dan fungsi „Tamwil‟,
sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh BMT. Dalam hal ini, KJKS
harus dapat membedakan secara tegas antara fungsi „Maal‟ dan fungsi
„Tamwil‟.
Adapun yang sedikit membedakan dalam pelaksanaannya, pada
BMT memungkin-kan penyaluran dananya pada pihak luar, yaitu pihak
yang belum menjadi anggota BMT. Sedangkan, dalam operasional KJKS,
penyaluran dananya hanya diperuntukkan pada pihak yang telah terdaftar
menjadi anggota KJKS. Dalam hal ini, KJKS hanya diperkenankan
memberikan pembiayaan kepada anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip
dasar koperasi, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.
Adanya koperasi syariah (KJKS) yang telah menjadi salah satu
program Kementerian Negara Koperasi dan UKM merupakan solusi bagi
pemecahan kebuntuhan legalitas BMT. Sehingga, diharapkan BMT-BMT
yang saat ini belum berbadan hukum dapat mengkonversi menjadi
koperasi syariah.
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G. Tinjauan Pustaka
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, penting untuk mengkaji
terlebih dahulu penelitian penelitian ini dengan masalah yang sesuai yang ada
pada penelitian sebelumnya.
1. Randy Quido Presley Jacob (2014) dalam penelitiannya yang berjudul
“Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan
Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui kinerja perusahaan calon debitor, penilaian agunan,
penentuan besaran kebutuhan besaran kebutuhan kredit modal kerja dan
putusan permohonan kredit modal kerja yang tercermin dari hasil analisis
rasio keuangan, analisis agunan, kebutuhan modal kerja, dan analisis 5C.
Metode analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif menggunakan
pengukuran rasio-rasio keuangan, pendekatan data pasar, pendekatan
Working Capital Turn Over dan prinsip 5C. Hasil penelitian
menunjukkan kinerja perusahaan baik, agunan lebih tinggi dari plafon,
besaran kredit layak diberikan dan putusan kredit layak untuk menerima
kredit modal kerja. Sebaiknya manajer kredit lebih teliti dalam
mengambil keputusan pemberian kredit dan analisis yang tepat sehingga
dapat memberikan keputusan yang terbaik bagi pihak bank dan pihak
pemohon kredit dalam mencegah atau mengurangi resiko kredit.67
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Randy Quido Presley Jacob “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Dan
Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Pt Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado”, jurnal,Universitas Sam Ratulangi Manado,2014,h
abstrak.
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2. Moch. Adam Sudharta (2010) dalam penelitiannya yang berjudul
“Pengaruh Laba Usaha Dan Nilai Jaminan Kredit Tehadap Keputusan
Pemberian Kredit Investasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor

Cabang

Sidoarjo”.

Penelitian

tersebut

bertujuan

untuk

membuktikan apakah Laba Usaha Dan Nilai Jaminan Kredit berpengaruh
signifikan terhadap Keputusan Pemberian Kredit Investasi. Penelitian ini
dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis
regresi linier berganda dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, di mana
data yang digunakan adalah data realisasi pengajuan kredit jenis investasi
periode tahun 2008 – 2009 yang diperoleh dari Manajemen Pemasaran
BRI Cabang Sidoarjo. Dari penelitian ini diperoleh secara simultan Laba
Usaha dan Nilai Jaminan Kredit hanya memberikan pengaruh sebesar
61,6% terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada BRI Kantor Cabang
Sidoarjo yang ditunjukan dengan R2 sebesar 0,616. Sedangkan secara
parsial Laba Usaha tidak berpengaruh signifikan namun Nilai Jaminan
Kredit memberikan kortibusi dalam keputusan pemberian kredit
investasi.68
3. Siti Maryam (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh
Pendapatan Nasabah Dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran
Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT EL-Gunung Jati)”.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut : 1. Nasabah
yang melakukan pembiayaan murabahah di KJKS BMT EL-Gunung Jati
68

Moch. Adam Sudaharta,” Pengaruh Laba Usaha Dan Nilai Jaminan Kredit Tehadap
Keputusan Pemberian Kredit Investasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Sidoarjo”, Skripsi Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2010, h. 4.
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umumnya pendapatan mereka Rp. 1.000.000,-/bulan hingga Rp.
2.500.000,-/bulan dan mereka memperoleh pendapatan tersebut umumnya
dengan berniaga (berjualan). Berdasarkan analisis data, pendapatan
nasabah memiliki koefisien regresi sebesar -0,035 terhadap kelancaran
pembayaran pembiayaan murabahah (sebagai variabel Y) dan nilai
thitung sebesar -0,404 (< t-tabel = 1,66792) dengan nilai signifikansi
0,687 (>0,05) artinya tidak signifikan, sehingga H0 diterima. 2. Jaminan
dalam pembiayaan murabahah di KJKS BMT EL-Gunung Jati
disesuaikan dengan besarnya pembiayaan yang dicairkan/diberikan oleh
pihak KJKS BMT. Jaminan ada yang dibawa pulang dan disimpan oleh
pihak KJKS BMT sampai jatuh tempo pembiayaan yakni biasanya untuk
pembiayaan yang di atas Rp. 1.000.000,-. Ada pula jaminan yang hanya
tertulis nama jaminannya saja dalam akad/perjanjian, biasanya untuk
pembiayaan yang di bawah Rp. 1.000.000,-. Berdasarkan analisis data,
jaminan memiliki koefisien regresi sebesar 0,773 terhadap kelancaran
pembayaran pembiayaan murabahah (sebagai variabel Y) dan nilai
thitung sebesar 9,297 (> t-tabel = 1,66792) dengan nilai signifikansi 0,000
(< 0,05) artinya signifikan, sehingga H1 diterima. 3. Kelancaran
pembayaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
sikap/karakter, komitmen, dan agunan (jaminan) dari nasabah. Selama
beroperasi, pembiayaan sampai saat ini lumayan banyak nasabah yang
dikategorikan macet dalam pembayaran pembiayaan. Berdasarkan analisis
data, secara simultan pendapatan nasabah dan jaminan berpengaruh
terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah, besarnya
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kontribusi pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap kelancaran
pembayaran dalam pembiayaan murabahah sebesar 65%, dan sisanya
sebesar 35% ditentukan oleh faktor lain sehingga secara simultan H1
diterima. Secara parsial pada pendapatan nasabah H0 diterima, sedangkan
jaminan H1 diterima.69
4. Ziaul Aisyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh
penjualan, lab usaha, dan nilai jaminan kredit terhadap keputusan
pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor unit
Modo Lamogan”. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
Dari analisis secara simultan dinyatakan bahwa variabel Penjualan, Laba
Usaha, dan Nilai Jaminan Kredit berpengaruh terhadap Keputusan
Pemberian Kredit Modal Kerja. Sedangkan dari analisis secara parsial
dinyatakan bahwa variabel Nilai Jaminan Kredit berpengaruh signifikan
terhadap Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja. Sedangkan
Penjualan dan Laba Usaha tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap
Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Rakyat Indonesia
Unit Modo Lamongan.70
5. Abdurrohman Sidik (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa
Kelayakan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di Kjks Bmt Walisongo
Semarang”. Dalam pembiayaan, agunan merupakan hal yang paling
diutamakan untuk mendapatkan keyakinan bagi bank atas dana yang
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disalurkan dalam bentuk kredit dengan tujuan apabila terjadi kemacetan
maka jaminan atau agunan tersebut dapat dijadikan penyelamatan untuk
kelancaran

usaha

bank.

Dalam

menyelesaikan

permasalahan-

permasalahan yang terkait, penulis memakai tiga medote yaitu metode
observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi yang kemudian
data-data yang terkumpul dilakukan analisis. Dalam menentukan
kelayakan agunan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo
Semarang berdasarkan pada beberapa ketentuan yang terkait dengan
kelayakan agunan pembiayaan murabahah yaitu dilakukan analisa agunan
dari segi ekonomis dan yuridis. Untuk prosedur menganalisa agunan
sebagai pengikat pembiayaan oleh BMT untuk mengetahui layak tidaknya
agunan yang telah diberikan oleh seorang calon anggota, prinsip
pembiayaan yang digunakan BMT Walisongo untuk menganalisa agunan
yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital,
Condition of economi, Collateral). 71
6. Ovi Anindita (2010), “Keputusan Pemberian Kredit Investasi Perusahaan
Dagang Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto”. Berdasarkan
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara simultan dengan
menggunakan uji F menyatakan terdapat pengaruh nilai jaminan kredit,
laba usaha dan penjualan terhadap keputusan pemberian kredit investasi
perusahaan dagang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto.
Sedangkan hasil koefisien determinasi sebesar 0,594. Hal ini berarti
menunjukkan bahwa nilai jaminan kredit, laba usaha dan penjualan
71

Abdurrohman Sidik “Analisa Kelayakan Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Di
Kjks Bmt Walisongo Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2016,h abstrak.
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mampu menjelaskan keputusan pemberian kredit investasi sebesar
59,4%.72

H. Kerangka Pemikiran
Kerangka berfikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa
konsep yang didalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara
variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.
1. Pengaruh nilai agunan terhadap pemberian pembiayaan mudharabah
Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank
Syariah dan/ UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima
fasilitas.73 Agunan adalah sebagai alat alternatif yang digunakan anggota
untuk dijaminkan apabila si anggota tersebut tidak dapat melunasi
tanggungannya kepihak BTM. Dalam BTM agunan

termasuk dalam

salah satu syarat terpenuhinya suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon
anggota atau anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Ziaul Aisyah,
menunjukkan bahwa nilai agunan berpengaruh terhadap keputusan
pemberian pembiayaan mudharabah. 74
2. Pengaruh laba usaha terhadap pemberian pembiayaan mudharabah
Laba usaha adalah keuntungan bersih yang didapatkan oleh suatu
perusahaan atau individu dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Cara

72

Ovi Anindita, “Keputusan Pemberian Kredit Investasi Perusahaan Dagang Pada Bank
Rakyat Indonesia Cabang Mojokerto”. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur, 2010. Abstrak
73
Op,cit. wiroso. 481
74
Ziaul Aisyah, “Pengaruh Penjualan,Laba Usaha, dan Nilai Jaminan Kredit Terhadap
Keputusan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Modo
Lamongan”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2013, Hal.Abstrak.
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BTM menentukan laba usaha dari anggota adalah dengan mencatat
jumlah laba usaha yang anggota miliki pada saat survey lapangan.
Penelitian yang dilakukan Moch Adam Sudharta dan Ziaul Aisyah
menunjukkan bahwa laba usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pemberian pembiayaan mudharabah.
3. Pengaruh nilai agunan dan laba usaha terhadap keputusan pemberian
pembiayaan mudharabah
Faktor-faktor seperti nilai agunan dan laba usaha diperkirakan
mempengaruhi pemberian pembiayaan mudharabah pada BTM BiMU.
Peneliatan yang dilakukan oleh Ziaul Aisyah menunjukkan bahwa nilai
agunan dan laba usaha berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pemberian pembiayaan mudharabah.
Untuk lebih jelasnya, kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Nilai Agunan

Keputusan Pemberian

(X1)

Pembiayaan mudharabah
Pada KSPPS BTM

Laba Usaha

BiMU Bandar Lampung

(X2)

(Y)

Uji Regresi Linier Berganda
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I. Hipotesis
Dalam penelitian ini yaitu tentang Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha
terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Pengaruh Nilai Agunan terhadap keputusan pemberian pembiayaan
mudharabah
Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas
barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan
guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat
dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

75

BTM akan menilai jumlah jaminan yang anggota miliki apakah
jaminannya dapat memenuhi sebagaian tanggungannya atau tidak. Maka
sebelum BTM menentukan atau menganalisis pembiayaan yang diajukan
oleh calon anggota atau anggotanya, BTM akan melihat apakah jaminan
yang dimiliki calon anggota atau anggotanya melebihi pembiayaan yang
di ajukannya. Jika jaminannya tidak melebihi jumlah yang diajukan oleh
anggota maka pihak BTM tidak akan merealisasi pembiayaan yang
anggota ajukan.
Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan
harga bahwa (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah
pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan
sikap kehati-hatian pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan

75

Op. cit, H. Veithzal Rivai dan Andria Permata hal. 663
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terjadinya kemacetan pembiayaan dikemudian hari. Jadi apabila anggota
tidak dapat melunasi pembiayaannya maka btm akan melakukan
penjualan, pelelangan atau pencairan jaminan yang telah diserahkan oleh
mudhorib.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moch.
Adam dan Ovi Anindita, menyatakan bahwa bahwa nilai agunan
berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan.
Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H1 : Nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pemberian pembiayaan.
2. Pengaruh laba usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan
mudharabah
Laba usaha adalah penjualan bersih setelah dikurangi dengan beban
pokok penjualan dan juga beban-beban usaha (oprasional) seperti biaya
gaji, biaya listrik, air, telepon, biaya sewa, dan lain sebagainya.
Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah,
dan pendapat ulama-ulama fiqh dapat kita simpulkan bahwa laba ialah
pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan
sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.
Sebelum BTM merealisasi suatu pembiayaan yang anggota ajukan maka
pihak BTM juga akan melihat bagaimana laba usaha yang anggota kelola
selama ini. BTM menganalisis laba usaha anggota pada saat pihak BTM
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melakukan survey lapangan kepada calon anggota yang akan melakukan
pembiayaan tersebut.
Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh
ziaul Asiyah yang mengatakan bahwa laba usaha tidak terbukti
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan.
Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H2 : Laba usaha tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pemberian pembiayaan.
3. Pengaruh nilai agunan dan laba usaha terhadap keputusan
pemberian pembiayaan mudharabah
Agunan merupakan jaminan yang harus diberikan oleh anggota
kepada pihak BTM untuk dijadikan sebagai jaminan jika sewaktu-waktu
anggota gagal melunasi pembiayaannya tersebut. Agunan sangat berperan
penting dalam menganalisis suatu pembiayaan didalam lembaga keuangan
karna apa bila anggota gagal atau macet maka jaminan anggota lah yang
akan dijadikan jaminan oleh pihak BTM.
Laba usaha anggota dilihat pada saat pihak BTM melakukan
survey lapangan, pihak marketing akan mencatat hasil laba usaha yang
dimiliki oleh calon anggota tersebut. Maka hasil analisis diterima atau
ditolaknya pembiayaan yang diajukan dilihat dari agunan dan laba usaha
nya tersebut.
Pemilihan kedua variabel tersebut didukung dari beberapa
penelitian dimana secara simultan atau bersama-sama variabel nilai
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agunan dan laba usaha berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembiayaan. Menurut Ziaul Asiyah dan Ovi Anindita yang menyatakan
bahwa nilai agunan dan laba usaha berpengaruh terhadap keputusan
pemberian pembiayaan.
Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:.
H3 : Nilai agunan dan laba usaha berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pemberian pembiayaan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kuantitatif. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific, karena telah memenuhi
kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.
Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini dapat
ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.Metode ini disebut metode
kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan
statistik.1
Penelitian kuantitatif ini mendasarkan jenisnya pada penelitian survey,
yaitu penelitian kuantitatif yang menggunakan instrument kuisioner sebagai
instrument penelitian.2

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang relevan dengan objek
yang diteliti. Dalam rangka pengumpulan data tersebut maka penulis dalam hal
ini mengadakan penelitian pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.
Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 8 bulan lamanya
terhitung sejak tanggal 10 Desember 2018.

1

Sugiyono, op.cit. h. 7.
Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Cet
VII, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 49.
2
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C. Sumber Data
Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian
ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau
data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari
data primer ini harus diolah lagi.
2. Data sekunder
Data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa
laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, bukubuku sebagai teori, majalah yang lain sebagainya. Data yang diperoleh dari
data sekunder ini tidak perludiolah lagi.3

D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi

diartikan sebagai

wilayah

generalisasi

yang terdiri

atas:

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.4 Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek
yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh
subyek atau obyek itu.

3

V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta:
Pustaka Baru Press, 2015), h, 89
4
Sugiyono, op.cit, h. 215.
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Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah anggota pada Tahun 2018 yaitu
40 orang.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 5 Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah propability sampling
dengan pengambilan secara acak (simple random sampling).6 Probability
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap anggota populasi untuk dip ilih menjadi anggota sampel.
Dalam hal ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk
dijadikan sampel.
Sampel dalam penelitian ini adalah semua jumlah populasi yang
mengajukan pembiayaan mudharabh pada tahun 2018, yaitu 40 orang.
Dimana setelah dilakukan berdasarkan uji 2 sisi dan derajat keabsahan (df)
menjadi 35 orang.

E. Definisi Operasional
1. Definisi Operasional
a. Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah (Y)
Keptusan pemberian adalah suatu pernyataan yang berisi tentang
keputusan mengenai besarnya prosentase dari kredit yang disetujui oleh
pihak bank atau pihak BTM, dalam hal ini adalah jumlah tertulis atau

5

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010) h, 33
6
Ibid. h. 92
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jumlah yang disetujui dari besarnya permohonan kredit yang diajukan
oleh debitur/anggota.
Pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama dimana
salah satu pihak berwenang sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan
pihak yang lainnya sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam hal ini
BTM bertindak sebagai pemilik modal yang akan menyalurkan modal
nya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.
b. Nilai Agunan (X1)
Nilai jaminan adalah jumlah yang diserahkan peminjam sebagai jaminan
atau pengamanan terhadap kredit yang diterima oleh debitur/anggota.
Indikator dari nilai jaminan kredit terdiri dari nilai pasar dan jumlah nilai
jual pada jaminan yang dinyatakan dalam rupiah.
c. Laba Usaha (X2)
laba usaha adalah selisih antara total hasil penjualan dikurangi dengan
biaya produksi. Atau secara umum orang menyebutnya sebagai
keuntungan.
F. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena
yang ada pada objek penelitian.7 Dalam penelitian ini observasi yang

7

Moh. Prabundu Tika, op.cit. h.58
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dilakukan yaitu langsung kelokasi penelitian (KSPPS BTM BiMU) untuk
memperoleh data-data yang dibutuhkan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab
yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan,
dan hipotesis penelitian.8 Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data
berupa jumlah nasabah, produk, dan data-data lainnya yang relevan dengan
penelitian penulis dengan cara bertatap muka langsung dengan pengelola
BTM BiMU.
3. Dokumentasi
Dokumen artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah,
dokumentasi, perturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan
sebagainya.9
G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel “pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”.
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual
mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas

8
9

Moh. Prabundu Tika, op.cit. h.62
Suharsimi Arikunto, op.cit. h.201
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dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi dengan
menggunakan uji Kolmogorov –Smirnov.
Cara pengambilan keputusannya adalah jika signifikan pada nilai
Kolmogorov-Smirnov < 0,05 maka data residual berdistribusi tidak
normal. Jika signifikan pada nilai K-S > 0,05 maka data residual
berdistribusi normal. 10
b. Uji multikolineritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabelvariabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel
independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama
dengan nol. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan
dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleran
serta variance inflation factor (VIF).
Multikolinearitas terjadi apabila nilai tolerance lebih kecil dari 0,1
yang bearti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya
lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10, jika VIF kurang dari
10 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan
dalam model adalah objektif dan dapat dipercaya. Serta menurut Ghozali
uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian
10

Ibid
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inflation factor atau VIF. Data dikatakan tidak terdapat masalah
multikolinearitas apabila nila tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nila VIF
≤ 10.11
c. Uji Heteroskedastisias
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya
perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode
pengamatan lain. Jika dalam hasil uji terjadi adanya heteroskedastisitas
dalam model regresi, maka penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik
dalam sampel kecil maupun besar. Adapun metode yang dapat
digunakan untuk melakukan pengujian ini yaitu uji Glejser, Uji
Spearman’s, Uji Park dan melihat pola grafik regresi. Dalam penelitian
ini, untuk menentukan heteroskedastisitas peneliti menggunakan Uji
Glejser.

Jika

variabel

independen

signifikan

secara

statistik

mempengaruhi variabel dependen dengan probabilitas signifikansinya di
bawah

tingkat

kepercayaan

0,05

maka

ada

indikasi

terjadi

Heteroskedastisitas dengan. Begitu sebaliknya, jika nilai signifikansi
lebih dari 0,05, maka pada model regresi tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.12

11

Ibid, h. 155
Endra Saputa dkk, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio pada
Perusahaan Pakan Ternak yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Wira Ekonomi
Mikrosil Vol.6 No.2 (Oktober 2016), h.212.
12
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2. Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi Berganda
Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Analisis berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel
dependen kriterium yang dapat diprediksi melalui variabel independen
atau predictor, secara parsial maupun siimultan. Dengan demikian model
regresi linier berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan
matematis adalah sebagai berikut:
Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 …. + bk . Xk
Keterangan :
Y
X1, X2, X3….Xk
a
b1, b2, b3…. bk

: Variabel Dependen/variabel terikat (keputusan
pemberian pembiayaan )
: Variabel independen/variabel bebas (nilai agunan,
laba usaha)
: konstanta (nilai Y, apabila X1. = X2 = 0)
: koefesien regresi

b. Uji Koefisien Regresi (Uji T)
Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel
independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi
variabel

dependen.Uji

ini

dapat

dilaksanakan

dengan

langkah

membandingkan t hitung dengan t tabel dengan derajat keabsahan 5%.
Uji t-parsial dapat dirumusan sebagai berikut :13
√
√
13

Sugiyono, Op.Cit,h. 184
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Keterangan:
𝑡

= Nilai uji t

𝑟

= Koefisien korelasi pearson

r2

= Koefisien determinasi

𝑛

= Jumlah sampel

a. Uji signifikan Simultan (Uji F)
Dalam menguji variabel independen terdapat variabel dependen pada uji
f yang dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan
Ftabel dengan melihat signifikan yang dibandingkan dengan nilai α = 0,05
(5%). Uji F dapat dirumuskan sebagai berikut :14

Keterangan :
F

= Pendekatan distribusi probabilitas fisher

r2

= Koefisien korelasi ganda

n

= Jumlah anggota sampel

k

= Jumlah variabel independen

b. Uji koefisien determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui prosentase
perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas
(X). Jika R2 semakin besar, maka prosentase perubahan variabel tidak
14

Ibid.
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bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika
R2 semakin kecil, maka prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y)
yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah.15 Rumus
koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Keterangan :
𝐾𝑑 = Besar atau jumlah koefisien determinasi
R2 = Nilai koefisien korelasi

15

Ibid, h. 250.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian
1. Profil KSPPS BTM BiMU
BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yang mandiri
dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun
2004 dengan nama Koperasi Syaariah BTM Bandar Lampung, namun sesuai
dengan peraturan Komenkop, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS
BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut
Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.
Baitut Tamwil memiliki arti yang diambil dari dua suku kata yaitu
Bait yang berarti bangunan atau rumah dan At-Tamwil yang berarti
pembangunan harta, jadi Baitut Tamwil adalah suatu lembaga yang
melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam
meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan
dan menabung.
Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang dibawah binaan
PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM
Lampung. Pada mulanya BTM mendapat pinjaman dana dari Majelis
Ekonnomi Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp 2.000.000 (Dua
Juta Rupiah). Dengan dana itulah BTM menjalankan fungsinya sebagai
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Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya
pembiayaan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (bagi
hasil).
Hal ini ditandai dengan mulanya kegiatan pembiayaan pada pedagangpedagang kecil yang ada dipasar tradisional Way Halim Bandar Lampung.
Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan
Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil hal Muhammadiyah
Lampung.1
2. Kelembagaan Koperasi
Nama Koperasi

Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bina Masyarakat
Utama (KSPPS BTM BiMU)

Tahun Pendirian Koperasi

Didirikan tahun 2004 dan mendapat
pengesahan dari Kementrian Koperasi
dan UKM RI Tahun 2015.

Alamat/Domisili Kantor Pusat

Jl. Pulau Tegal No. 17 RT.06 LK 2
Kelurahan Way Dadi Kecamatan
Sukarame Kota Bandar Lampung
Telp/Fax : 0721-8011229
Email : btmbimu@gmail.com
Website : btmbimu.d
Facebook : KSPPS BTM Bina
Masyarakat Utama

1

BTM BiMU, Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Rapat Anggota
Tahunan (RAT) XI, (Bandar Lampung : BTM BiMU, 2018).
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3. Pengesahan dan Perubahan Kelembagaan :
Badan Hukum
Akta Pendirian

No. 024/BH/DKPKPM/X/2005
No. 11
Tanggal 09 Agustus 2005,
Notaris Budi Kristiyanto, S.H
No. 78
Tanggal 16 Desember 2010,
Notaris Budi Kristiyanto, S.H
No. 02
Tanggal 01 Juni 2011
Notaris Budi Kristiyanto, S.H
No. 21
Tanggal 26 Oktober 2016
Notaris TB. Lukman Suheru, SH
No. 1082/510/5/PK/XI/2007
No. 1458/II/E/TKP/2007
No. 070126500313
No. 02.707.215.6-322.000

Akta Perubahan

Akta Perubahan

Akta Perubahan

SIUP
SITU
TDP
NPWP

4. Visi dan misi
a. Visi BTM BiMU :
“Menjadi

Koperasi

Syariah

Pilihan

Utama Masyarakat dalam

Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah”.
b. Misi BTM BiMU :
1) Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya dengan sistem ekonomi syariah.
2) Menyajikan produk-produk transaksi syariah yang sesuai dengan
kebutuhan anggota
3) Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada
anggota
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4) Melahirkan tenaga-tenaga profesional dibidang lembaga keuangan
syariah, mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah
5) Mengembangkan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan perekonomian umat
6) Mendasarkan setiap aktivitas pada tata kelola yang akuntabel.2
5.

Nilai
Nilai-nilai yang mendasari budaya kerja pada BTM BiMU adalah IHSAN
a. Integrity : berpikir, bertindak terpuji dan menjadi teladan
b. Humanity : menjaga dan menjunjung tinggi persaudaraan, kemanusiaan
dan mewujudkan masyarakat berkeadilan yang relijius
c. Spirituality : berikhtiar meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keyakinan
yang sempurna
d. Accountability

:

tata

kelola

usaha

yang

terbaik

dan

dapat

dipertanggungjawabkan
e. Network : memperluas jaringan usaha dan meningkatkan mutu layanan. 3
6. Motto BTM BiMU
Motto dari BTM BiMU adalah “ Melayani Sepenuh Hati Menggapai
Ridho Allah”.4

2

Ibid
Ibid
4
Ibid
3

100

7. Logo dan Makna BTM BiMU
a. Logo
Gambar 4.1
Logo BTM BiMU

Logo KSPPS BTM BiMU memiliki ciri khas berbentuk matahari
yang memancarkan 12 sinar hijau yang mengarah keseluruh penjuru dan
ditengahnya terdapat logo Koperasi Indonesia. Nama KSPPS BTM Bina
Masyarakat Utama dan Badan Hukum Pertama terletak melingkari
mengelilingi logo Koperasi Indonesia.
Berikut pengertian logo BTM BiMU :
1) Matahari merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan
sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika
matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis. BTM BiMU
diharapkan dapat menjadi sumber
dan

mengembangkan

kekuatan

dalam

membangun

ekonomi syariah yang sesuai dengan nilai-

nilai Islami.
2) Dua belas sinar matahari yang memancar ke seluruh penjuru
diibaratkan sebagai tekad dan semangat BTM BiMU dalam
memperjuangkan ekonomi syariah, semangat yang pantang mundur
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dan pantang menyerah seperti kaum Hawari (sahabat Nabi Isa SAW
yang berjumlah 12 orang).
3) Matahari dengan 12 sinar merupakan logo Muhammadiyah yang
bermakna BTM BiMU menjadi garda terdepan dalam mendukung
gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah.
4) Warna hijau melambangkan kedamaian dan kesejahteraan.
8. Struktur Organisasi BTM BiMU
Gambar 4.2 5
Struktur Organisasi BTM BiMU Bandar Lampung

Rapat Anggota
Dewan Pengawas
Syariah

Pengurus

Pengawas

Syamsul Hilal,
S.Ag., M.Ag

Ketua
Ir. Jamhari HP. M.P

Ketua
H. Fachrudin AlAbidin, S.H

H. Nurvaif S.
s Chaniago
Shajhshsh

Wakil Ketua I
Elly Kasim, SE.Akt
Wakil Ketua II
Yuke Derly, S.Pd.I
Sekretaris
Ahsanal Huda, S.P
Bendahara
Hj. Martini Sutiyowati,
SE
Pengelola

Anggota

5

Ibid

Anggota
Drs. H.
Habiburrahman, M.M
Anggota
Dr. H. Sudarman,
M.Ag
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9. Kantor Cabang BTM BiMU
a. Cabang Ahmad Dahlan
Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis-Bandar Lampung (0721-8011229) sebagai
berikut :
1) Kantor Kas Way Kandis : Jl. Ratu Dibalau, Way Kandis, Bandar
Lampung
2) Kantor Kas Untung : Gg Persatuan, Labuhan Dalam, Tj Seneng
3) Kantor Kas Way Halim : Jl. Gn Rajabasa Raya, Perumnas Way Halim
4) Kantor Kas Kota Karang : Jl. Laksamana RE Martadinata, Keteguhan,
Teluk Betung Barat
5) Kantor Kas Tempel Way Halim : Way Halim Permai, Bandar
Lampung
6) Kantor Kas Gintung : Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung.
7) Kantor Kas Koga : Jl. Teuku Umar, Sidodadi, Kedaton.
8) Kantor Kas Damar : Jl. Pulau Damar (Depan Masjid Tawakal),
Way Dadi Baru, Sukarame.
9) Kantor Kas Untung Stasiun : Pasar Untung Stasiun Kota Bandar
Lampung.
10) Kantor Kas Tugu : Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, Tj Karang,
Bandar Lampung.
11) Kantor Kas Tempel Sukarame : Pasar Tempel Sukarame, Way
Dadi, Sukarame.
b. Cabang KH Mas Mansyur
Jl. Mess Pemda, Gisting Bawah, Campang, Gisting, Kab.Tanggamus
(082373556841) sebagai berikut :
1) Kantor Kas Gisting : Pasar Gisting, Kabupaten Tanggamus.
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c. Cabang Ki Bagus Hadikusumo
Jl.

Makam

KH.

Gholib

No.

112

Komplek

Kampus

STKIP

Muhammadiyah, Pringsewu (081273816116) sebagai berikut :
1) Kantor Cabang Pembantu : Jl. Hm Ghardil No. 29, Ambarawa, Kec.
Ambarawa Kab. Pringsewu
2) Kantor Kas Pesawaran : Pasar Baru, Kedondong, Kabupaten
Pesawaran, Lampung.
d. Cabang KH Ibrahim
Jl. Raya Pasar Patok, Sidoharjo, Way Panji, Lampung Selatan
(085279090500).
e. Cabang KH Badawi
Gedung PP Muhammadiyah Lt.5 Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta
Pusat (021-31033204) sebagai berikut :
1) Kantor Kas Kayu Manis : Gedung Dakwah Ranting Muhammadiyah
Kayu Manis (Madrasah) Jl. Kayu Manis VII Gg. Sengun 6 No. 14
Matraman, Jakarta Timur
2) Kantor Cabang Pembantu : Jl. Citanduy Ruko Sentra Niaga Square
Blok 8C No. 16 Simpangan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
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10. Produk-produk BTM
Produk-produk Koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah antara lain :
a. Bill Payment
Bill Payment atau Payment Point Online Bank (PPOB) adalah loket
jasa pembayaran tagihan online yang tersebar diseluruh jaringan kantor
BTM Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam membayar
tagihan-tagihan rutin bulanan, seperti Tagihan PLN, Telkom, TV Kabel,
BPJS, Pembelian Pulsa Handphone, hingga Pembelian Tiket Pesawat.
b. Produk Pembiayaan
1) Murabahah
Fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli yang
menggunakan akad Murabahah. BTM Badar Lampung akan
memberikan barang-barang halal apasaja yang nasabah butuhkan
kemudian menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan
kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi
kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal
seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi misalnya pembelian
kendaraan bermotor, rumah, dll.
2) Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan
oleh BTM kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh BTM
kepada anggota untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati
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bersama menggunakan akad mudharabah. Dalam pembiayaan ini
anggota dan BTM setuju untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha
tersebut. Resiko kerugian ditanggung oleh pihak BTM kecuali
kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola/anggota,
kelalaian dan penyimpangan pihak pengelola seperti penyelewengan,
kecurangan dan penyalahgunaan.
3) Musyarakah
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank
merupakan bagian dari modal usaha anggota dan keuntungan dibagi
sesuai

dengan

nisbah

yang

disepakati

menggunakan

akad

musyarakah.
4) Ijarah
Fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan
pembayaran secara angsuran dengan menggunakan akad ijarah. Objek
ijarah adalah manfaat dari pengguanaan barang dan/jasa. Fasilitas
pembayaran ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa
kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya kesehatan, pendidikan,
dan lainnya.
5) Qardh
Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota
(muqtaridh) yang memerlukan.
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6) Hiwalah
Hiwalah

adalah

transaksi

mengalihkan

utang-piutang,

membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan
produksinya. BTM mendapat penggantian biaya yang timbul atas jasa
pemindahan piutang. Sebagai contoh supplier jagung menjual
barangnya kepada pemilik pabrik pengolahan jagung yang akan
dibayar dua minggu kemudian. Karena kebutuhan supplier akan
likuiditas, ia meminta BTM untuk mengambil alih piutangnya. BTM
pun akan menerima pembaran dari pemilik pabrik pengolahan jagung
dua minggu kemudian.
c. Produk Simpanan
1) Si Muda Berjangka (Simpanan Mudharabah Berjangka)
Mengubah cara investasi anda dengan sesuatu yang lebih
bermakna. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu
sesuai kesepakatan.
Akad

:

Simpanan

diakad

berdasaran

mudharabah dengan nisbah sebagai berikut :
a) 3 bulan Nisbah 70% BTM : 30% Anggota
b) 6 Bulan Nisbah 50% BTM : 50% Anggota
c) 9 Bulan Nisbah 40% BTM : 60% Anggota
d) 12 Bulan Nisbah 30% BTM 70% Anggota
e) > 12 Bulan Nisbah 15% BTM 850% Anggota

prinsip

syariah
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2) Si Muda Tarbiah (Simpanan Mudharabah Tarbiyah)
Merupakan simpanan untuk keperluan biaya pendidikan
(Tarbiyah) dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya
tidak dibatasi yang bisa diambil per semester dan akan diberikan bagi
hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan
dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum
waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening ZIZ (zakat, infak
dan sodakoh). Akad berdasarkan prinsip syariah mudharabah dengan
nisbah 25%anggota : 75% BTM.
3) Si Muda Prestasi (Simpanan Mudharabah Prestasi)
Adalah simpanan sekolah secara kolektif. Simpanan ini
bertujuan untuk membantu anggota melalui lembaga sekolahnya
untuk mempersiapkan kebutuhan pada saat tahun ajaran baru dan
penarikan simpanan hanya boleh dilakukan diakhir tahun pelajaran.
Akad : Simpanan di atas berdasarkan prinsip syariah
mudharabah dengan nisbah 40% anggota dan 60% BTM.
4) Si Muda Qu (Simpanan Mudharabah Qurban)
Merupakan simpanan untuk keperluan Ibadah Qurban dengan
saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang
bisa diambil setiap 1 tahun sekali atau 2 minggu sebelum hari raya
Idul Adha, dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir
simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk
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bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan
dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak dan sodakoh).
Akad yang digunakan adalah mudharabah dengan nisbah 40%
anggota dan 60% BTM.
5) Si Muda Fitri (Simpanan Mudharabah Fitri)
Merupakan simpanan berjangka 12 bulan untuk keperluan hari
Raya Idul Fitri, dengan saldo awal Rp. 10.000,-. Dan setoran
selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1 tahun sekali, 2
minggu sebelum hari raya idul fitri dan akan diberikan bagi hasil
sesuai dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan
dikonfersikan dalam bentuk bingkisan. Apabila diambil sebelum
waktunya bagi hasil akan dimasukkan ke rekening ZIS (zakat, infak
dan sodakoh).
Akad yang digunakan adalah mudharabah dengan nisbah 40%
anggota dan 60% BTM.
6) Si Muda Umrah (Simpanan Mudharabah Umrah)
Adalah simpanan anggota untuk membantu keinginan anggota
dalam melaksanakan Ibaah Umrah. Akad : Simpanan anggota ini
dilaksanakan dengan akad mudharabah dengan nisbah 40% anggota
dan 60% BTM.

7) Si WaDu (Simpanan Wadiah Ummat)
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Merupakan simpanan anggota yang setoran dan penarikannya
dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota.
Akad : simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah Wadiah Yad
Dhamanah.
8) Si Wadu Personal (Simpanan Wadi’ah Personal)
Merupakan simpanan dengan saldo awal Rp. 10.000,- dan
setoran selanjutnya tidak dibatasi jumlahnya serta bisa ditarik
sewaktu-waktu oleh nasabah dan akan diberikan bagi hasil sesuai
dengan saldo akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan
dalam bentuk bingkisan.
9) Si WaJi (Simpanan Wadiah Haji)
Adalah simpanan anggota untuk membantu keinginan anggota
melaksanakan ibadah Haji.
Akad : simpanan diakad berdasarkan prinsip syariah Wadiah Yad
Dhamanah dengan nisbah 50% anggota dan 50% BTM. 6

6

Ibid
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B. Deskripsi Data
1. Deskripsi hasil penelitian dari keputusan pemberian pembiayaan mudharabah
Dalam penelitian ini, anggota yang mengajukan pembiayaan
mudharabah ke BTM BiMU Bandar Lampung tahun 2018 adalah berjumlah
40 anggota yang telah diterima oleh BTM BiMU.
Tabel 4.1
Data Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah
KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama
Yumiarni Susanti (AD)
Sulinda – P.Damar
Misnaria –P.Damar
Juanda, SH –P.Damar
Marsyadi – Cab.AD
Rufiah – P.Damar
Romadon – Tempel B
Maryani – P.Damar
Sulinda – P. Damar
Maryani – P.Damar
Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel

Permohonan
pembiayaan
1.500.000
5.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
20.000.000
2.500.000
1.340.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
500.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
17.000.000
1.500.000

Realisasi
kredit
1.500.000
5.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
20.000.000
2.500.000
1.340.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
500.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
17.000.000
1.500.000

Keputusan
kredit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

111

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

2.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
2.000.000

2.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
2.000.000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Sumber : BTM BiMU Bandar Lampung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 40 anggota yang mengajukan
pembiayaan mudharabah pada BTM BiMU Bandar Lampung tahun 2018
semua anggota di realisasi. Karna data yang saya ambil diatas itu sudah ada di
sistem BTM BiMU jadi yg sudah ada di sistem otomatis itu yang sudah di
realisasi. Namun kemungkinan dilapangannya tidak semua anggota yang
mengajukan pembiayaan itu selalu di realisasi.
2. Deskripsi hasil penelitian dari laba usaha dalam pembiayaan mudharabah
Dalam penelitian ini, hasil laba usaha dari anggota per tahun adalah
sebagai berikut.
Tabel 4.2
Laba Usaha dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung tahun 2018
(Rupiah)
No
Nama
Laba usaha
1
Yumiarni Susanti (AD)
12.050.000
2
Sulinda – P.Damar
15.000.000
3
Misnaria –P.Damar
17.500.000
4
Juanda, SH –P.Damar
10.000.000
5
Marsyadi – Cab.AD
14.800.000
6
Rufiah – P.Damar
13.200.000
7
Romadon – Tempel B
11.000.000
8
Maryani – P.Damar
10.070.000
9
Sulinda – P. Damar
16.000.000
10
Maryani – P.Damar
13.800.000
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel
Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

12.900.000
11.150.000
21.000.000
14.500.000
11.900.000
17.500.000
13.500.000
15.600.000
14.700.000
11.090.000
15.560.000
10.900.000
18.200.000
10.800.000
17.300.000
13.000.000
13.560.000
14.700.000
19.680.000
15.400.000
17.300.000
15.890.000
12.950.000
13.950.000
18.680.000
14.960.000
10.980.000
13.455.000
15.786.000
13.567.000

Sumber : BTM Bimu Bandar Lampung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laba usaha yang kondisi
usahanya dalam keadaan bagus dan diatas 15.000.000 itu ada 15 anggota,
sedangkan anggota yang laba usahanya dibawah 15.000.000 itu ada 25
anggota.
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3. Deskripsi hasil penelitian mengenai nilai agunan
Dalam penelitian ini, variabel agunan dalam pengajuan pembiayaan
mudharabah yang diajukan oleh anggota pada BTM BiMU Bandar Lampung
Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Nilai Jaminan dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama
Yumiarni Susanti (AD)
Sulinda – P.Damar
Misnaria –P.Damar
Juanda, SH –P.Damar
Marsyadi – Cab.AD
Rufiah – P.Damar
Romadon – Tempel B
Maryani – P.Damar
Sulinda – P. Damar
Maryani – P.Damar
Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel

Nilai Agunan
1.800.000
5.500.000
6.000.000
1.300.000
6.500.000
5.750.000
4.300.000
2.500.000
5.600.000
3.200.000
3.160.000
1.500.000
25.000.000
3.000.000
1.730.000
2.520.000
2.200.000
2.500.000
3.500.000
2.900.000
5.100.000
4.440.000
1.300.000
560.000
1.600.000
3.420.000
1.200.000
1.900.000
17.500.000
1.700.000
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

2.400.000
1.200.000
3.330.000
3.700.000
2.600.000
3.800.000
1.700.000
1.950.000
3.400.000
2.600.000

Sumber : BTM BiMU Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 40 anggota yang
memberikan jaminan nya kepada BTM BiMU Bandar Lampung, terlihat ada 2
anggota yang memiliki jaminan diatas 10 juta dan sisanya hanya memberikan
jaminan dibawah 10 juta.
C. Analisis Data
1. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel “pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Data
yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang
memiliki distribusi normal. Cara pengambilan keputusannya adalah jika
signifikan pada nilai Kolmogorov-Smirnov < 0,05 maka data residual
berdistribusi tidak normal. Jika signifikan pada nilai K-S > 0,05 maka data
residual berdistribusi normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti
dalam hal ini untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil perhitungannya
dapat dilihat pada tabel di bahwah ini:
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Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstand
ardized Residual
N

36

Normal Parameters

a,b

Mean

,000000
0

Std.
Deviation
Most

Extreme

Differences

77,6724
7473

Absolut

,109

Positive

,069

Negativ

-,109

e

e
Test Statistic

,109

Asymp. Sig. (2-tailed)

,200

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, menunjukkan
bahwa nilai signifikansi data variabel penelitian yaitu sebesar 0,200 >
0,05 yang berarti bahwa data variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini berdistribusi normal serta merupakan data yang baik dan
layak untuk digunakan.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel independen. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai
berikut:
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Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
Tol
Model
1

erance

V
IF

(Constan

t)
Laba
Usaha
Nilai
Agunan

,95

1,

6

046

,95

1,

6

046

a. Dependent Variable: Keputusan Pembiayaan

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai VIF variabel nilai agunan dan laba usaha
sebesar 1,046. Nilai VIF yang dihasilkan dari hasil uji tersebut masih
berada pada nilai 1-10 yang berarti bahwa tidak terjadinya
multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadinya
perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode
pengamatan lain. Jika dalam hasil uji terjadi adanya heteroskedastisitas
dalam model regresi, maka penaksir yang diperoleh tidak efisien, baik
dalam sampel kecil maupun besar. Hasil output heteroskedastisitas dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Sig.
Model
1

a.

(Constant)

,451

Nilai Agunan

,679

Laba Usaha

,705

Dependent

Variable:

Keputusan

Pembiayaan

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan
metode uji glejser di atas menunjukkan nilai siginifikansi variabel laba
usaha 0,679 > 0,05 dan variabel nilai agunan 0,705 > 0,05 yang berarti
bahwa kedua variabel tersebut yaitu nilai agunan dan laba usaha tidak
terjadi heteroskedastisitas.
2. Hasil Uji Hipotesis
a.

Teknik Analisis Regresi Linier Berganda
Pada prinsipnya model regresi linier merupakan suatu model yang
parameternya linier dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk
menganalisis pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel
dependen. Adapun hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.7
Hasil Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Unstandardized

Standardi

Coefficients

zed Coefficients
Std.

Model
1

B
(Con

Sig

Error

,486

Beta

T

1,000

,48

,63

6

0

27,

,00

200

0

-

,45

,752

7

stant)
Nilai

1,027

,038

,985

Agunan
Laba

-,094

,125

-,027

Usaha

.

a. Dependent Variable: Keputusan Pembiayaan

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan uji hipotesis regresi linier berganda pada tabel di atas
menunjukkan

persamaan

regresi

linier

antara

nilai

keputusan

pembiayaan (Y), nilai agunan (X1) dan laba usaha (X2).
Koefisien regresi pada variabel nilai agunan bertanda positif
sebesar 0,985, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% nilai agunan
maka keputusan pembiayaan yang diberikan akan mengalami kenaikan
sebesar 0,985. Sedangkan koefisien regresi variabel laba usaha bertanda
negatif sebesar -0,027, artinya setiap kenaikan 1% laba usaha maka
keputusan pembiayaan yang diberikan akan mengalami penurunan
sebesar 0,027.
Adapun persamaan regresinya berdasarkan hasil uji regresi linier
berganda di atas adalah Y= 0,486 + 0,985 X1 – 0,027 X2 + e.
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b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial atau
individu dalam model regresi pada nilai agunan dan laba usaha
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Hasil dalam
pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas.
Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak,
terlebih dahulu menentukan ttabel dengan signifikansi 5% berdasarkan uji
2 sisi dan derajat kebebasan (df) n-1 yaitu 36-1 = 35. Dengan pengujian
2 sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel adalah 2,03011.
Dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel
nilai agunan menghasilkan nilai t hitung sebesar 27,200, artinya thitung lebih
besar dari ttabel (27,200 > 2,03011) serta nilai sig. 0,000 < 0,05. Dari
hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan nilai agunan mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan.
Sedangkan dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t)
pada variabel laba usaha menghasilkan nilai t hitung sebesar -0,752,
artinya thitung lebih besar dari -ttabel (-0,752 > -2,03011) serta
menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,457 > 0,05. Dari hasil tersebut
berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Hasil uji tersebut
menunjukkan bahwa laba usaha tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan pembiayaan.
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c.

Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen
(X1 dan X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen (Y). Untuk menentukan pengujian
signifikansi simultan terlebih dahulu menentukan nilai Ftabel berdasarkan
signifikansi 5% dimana N1 = 2 dan N2 = 33. Dengan pengujian
tersebut maka hasil yang diperoleh untuk Ftabel sebesar 3,28. Adapun
hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Sum of

Model
1

Squares
Regres

Mean
Df

2,578

2

Square

F
1,289

sion
Residu

,110

33

2,689

35

Sig
.

38

,00

5,876

0b

,003

al
Total

a. Dependent Variable: Keputusan Pembiayaan
b. Predictors: (Constant), Nilai Agunan, Laba Usaha

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil uji SPSS pada tabel di atas diperoleh nilai Fhitung
sebesar 385,876. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Fhitung lebih
besar dari Ftabel (385,876 > 3,28), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi
dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan ada
pengaruh yang signifikan antara nilai agunan dan laba usaha terhadap
tingkat keputusan pembiayaan.
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d. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika determinasi totalnya (R2)
yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat
model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel
terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R2) makin mendekati 0
(nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat. Berikut ini hasil uji determinasi:
Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
M
odel

R
R

1

Adjusted

Square

R Square

,97

,95

a

9

9

Std. Error
of the Estimate

,957

,05780

a. Predictors: (Constant), Nilai Agunan, Laba Usaha

Sumber: SPSS 25 diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tabel 4.9 di atas, diketahui
koefisien determinasi (R2) adalah 0,959. Hal ini menunjukkan besarnya
kemampuan variabel bebas (independen) dalam penelitian untuk
menerangkan variabel terikat (dependen) adalah sebesar 95,9%
sedangkan 4,1% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimaksud
dalam penelitian ini.
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D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
Pembahasan pengaruh nilai agunan terhadap keputusan pemberian
pembiayaan di BTM BiMU yang diolah menggunakan SPSS 25
menunjukkan bahwa Dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t)
pada variabel nilai agunan menghasilkan nilai t hitung sebesar 27,200, artinya
thitung lebih besar dari ttabel (27,200 > 2,03011) serta nilai sig. 0,000 < 0,05.
Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha diterima dan nilai agunan mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Maksud dari
berpengaruh positif dan signifikan disini adalah tingkat keyakinan terhadap
suatu hipotesis, apakah hipotesis tersebut akan diterima atau hipotesis
tersebut ditolak.
Koefisien regresi pada variabel nilai agunan bertanda positif sebesar
0,985, artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% nilai agunan maka keputusan
pembiayaan yang diberikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,985. Artinya
adanya kenaikan atau pun penurunan pada nilai agunan dapat mempengaruhi
hasil dari keputusan pemberian pembiayaan pada BTM BiMU.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh
Moch. Adam Sudharta dan Ovi Anindita yang menyatakan bahwa nilai
agunan berpengaruh terhadap keputusan pembiayaan. Hal ini menunjukkan
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bahwa agunan sangat berpengaruh dalam setiap lembaga keuangan dimana ag
unan adalah sebagai bentuk jaminan dari si penjamin.7
Berbeda dengan penelitiannya Wiwin Erfina Simanjuntak yang
menyatakan bahwa nilai jaminan kredit tidak signifikan berpengaruh
terhadap keputusan pemberian kredit. 8
Jaminan terbukti berpengaruh terhadap keputusan jumlah pemberian
pembiayaan, hal ini berarti besarnya jaminan memberikan dampak nyata
terhadap keputusan jumlah pemberian pembiayaan yang diajukan oleh
anggota tersebut.
Dari penelitian diatas maka dapat penulis simpulkan menurut hasil
wawancara dan olah data bahwa nilai agunan ini memang berperan penting
dalam suatu lembaga keuangan sebagai bahan jaminan dari calon anggota.
Karna pada dasarnya ketika anggota akan mengajukan pembiayaan
pembiayaan maka yang dilakukan oleh pihak BTM adalah dengan melihat
jaminan yang dimiliki oleh calon anggota tersebut. Tidak hanya jaminan saja
yang dilihat saat anggota mengajukan pembiayaan di BTM, melainkan
memiliki karakter yang baik juga dapat mempengaruhi di realisasinya suatu
pembiayaan.

7

Moch. Adam Sudharta dan Ziaul Aisyah “Pengaruh Laba Usaha dan Nilai Jaminan Kredit
terhadap Keputusan Pemberian Kredit Investasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
cabang sidoarjo”, Skripsi, h. 71
8
Wiwin Erfina Simanjuntak, “Pengaruh Laba Usaha dan Nilai Jaminan Kredit Terhadap
Keputusan Pemberian Kredit Investasi di Bank ICB Bumiputera Cabang Wiyung Surabaya”, Skripsi,
h.abstrak.
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2. Pengaruh Laba Usaha Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan
Pengaruh laba usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan yang
diolah dengan menggunakan SPSS 25 menunjukkan bahwa dari hasil uji
signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel laba usaha
menghasilkan nilai thitung sebesar -0,752, artinya thitung lebih besar dari -ttabel (0,752 > -2,03011) serta menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,457 > 0,05.
Dari hasil tersebut berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. Hasil uji
tersebut menunjukkan bahwa laba usaha tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap keputusan pembiayaan.
Koefisien regresi variabel laba usaha bertanda negatif sebesar -0,027,
artinya setiap kenaikan 1% laba usaha maka keputusan pembiayaan yang
diberikan akan mengalami penurunan sebesar 0,027. Artinya bahwa laba
usaha ini tidak mempengaruhi anggota yang akan melakukan pembiayaan di
BTM ini, karna pihak BTM mencatat laba dari anggotanya hanya ketika di
survey. Jika laba usahanya turun maka tidak akan berpengaruh terhadap
pemberian pembiayaan.
Penelitian ini selaras dengan penelitiannya Ziaul Aisyah yang
mengatakan bahwa laba usaha tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap
Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja.
Berbeda dengan penelitiannya Ragil Arif Rakhmawan menyatakan
bahwa laba usaha secara parsial terbukti signifikan terhadap keputusan jumlah
pemberian kredit.
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Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa laba usaha tidak
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian pembiayaan, karna laba
usaha hanya sebagai pelengkap bukan sebagai salah satu unsur diterimanya
suatu pembiayaan yang diajukan.
3. Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan
Pemberian Pembiayaan
Pembahasan pengaruh nilai agunan dan laba usaha terhadap keputusan
pemberian pembiayaan pada BTM BiMU yang diolah menggunakan SPSS 25
menunjukkan bahwa hasil uji SPSS pada tabel di atas diperoleh nilai Fhitung
sebesar 385,876. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar
dari Ftabel (385,876 > 3,28), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat
dinyatakan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan ada pengaruh
yang signifikan antara nilai agunan dan laba usaha terhadap tingkat
keputusan pembiayaan.
Berdasarkan hasil diketahui koefisien determinasi (R 2) adalah 0,959.
Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas (independen)
dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat (dependen) adalah
sebesar 95,9% sedangkan 4,1% nya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
dimaksud dalam penelitian ini.
Penelitian ini selaras dengan penelitiannya Ziaul Aisyah yang
menyatakan bahwa nilai agunan dan laba usaha Kredit berpengaruh terhadap
Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja.
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Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa secara bersama-sama
nilai agunan dan laba usaha ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan
pembiayaan. Berarti bahwa nilai agunan dan laba usaha sebenarnya
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan.
Agunan dinilai sangat berpengaruh dalam menjamin suatu pembiayaan
kepada anggota meskipun nilai pembiayaannya itu kecil. BTM sebagai
pengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan dalam
bentuk pembiayaan sebagian besar menggunakan jaminan dalam bentuk
surat-surat penting (akta tanah, kendaraan bermotor, SK kepegawaian, dan
lain sebagainya). Jaminan digunakan untuk menggantikan dana yang
diberikan kepada anggota oleh BTM dalam bentuk pembiayaan terhadap
pembiayaan yang dinilai macet atau diragukan.
Pentingnya agunan dalam suatu pembiayaan, jaminan tersebut
diperlukan untuk memperkecil adanya resiko bagi BTM dikarenakan anggota
yang tidak mampu atau gagal melunasi pembiayaan sesuai dengan target
waktu yang yang telah ditentukan dan juga untuk memastikan kesanggupan
bagi anggota dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang didapat
dari pihak BTM.
BTM

menganalisis

suatu

pembiayaan

yang

anggota

ajukan

menggunakan prinsip 5C+1S dimana apabila salah satu dari prinsip tersebut
tidak terpenuhi, maka pembiayaan yang anggota ajukan tidak dapat
direalisasi. Jika jaminan yang anggota miliki lebih besar dari jumlah yang
anggota ajukan, maka belum tentu jaminan itu akan direalisasi oleh pihak
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BTM, jadi semua itu harus mencakup prinsip 5C+1S baru pembiayaan akan
terealisasi.
Dalam BTM BiMU ada anggota yang tanpa menggunakan jaminan,
namun jaminan itu akan direalisasi, yaitu adalah anggota lama yang benarbenar selama masa pembiayaan tidak pernah mengalami kemacetan dalam
membayar angsuran yang ditetapkan BTM. Namun jika anggota baru tetap
akan dianalisis menggunakan prinsip 5C+1S. Jaminan yang sering dipakai
dalam mengajukan pembiayaan yaitu berupa BPKB, Sertifikat, Tabungan,
dan Aset Rumah.
Adapun syarat menjadi anggota di BTM BiMU yaitu sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP
2. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp 10.000
3. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 40.000
4. Membayar Admin Rp 10.000

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan, maka skripsi dengan judul
“Pengaruh Nilai Agunan dan Laba Usaha Terhadap Keputusan Pemberian
Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Bandar
Lampung” memiliki kesimpulan sebagai berikut :
1. Nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembiayaan pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung. Hal ini Berdasarkan
dari hasil uji t pada variabel nilai agunan menghasilkan nilai t hitung sebesar
27,200, artinya thitung lebih besar dari ttabel (27,200 > 2,03011) serta nilai sig.
0,000 < 0,05. Jadi ketika nilai agunannya lebih besar dari jumlah pembiayaan
yang diajukan maka proses realisasi pembiayaan nya juga belum tentu akan
direalisasi, semua itu harus tercakup dalam unsure 5C+1S.
2. Laba usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan.
Hal ini Berdasarkan hasil uji t pada variabel laba usaha menghasilkan nilai
thitung

sebesar -0,752, artinya

thitung

lebih besar dari -ttabel (-0,752 > -2,03011)

serta menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,457 > 0,05. Jadi laba usaha di
dalam BTM tidak menjadi salah satu tidak direalisasi nya pembiayaan yang
di ajukan oleh anggota.
3. Secara simultan atau bersama-sama variabel nilai agunan dan laba usaha
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Hal ini Berdasarkan
hasil uji SPSS 25 diperoleh nilai

Fhitung

sebesar 385,876. Hasil uji tersebut
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menunjukkan bahwa

Fhitung

lebih besar dari

Ftabel

(385,876 > 3,28), maka Ha

diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan koefisien determinasi (R2) adalah
0,959. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas
(independen)

dalam

penelitian

untuk menerangkan

variabel

terikat

(dependen) adalah sebesar 95,9% sedangkan 4,1% nya dijelaskan oleh faktor
lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disarankan hal-hal
berikut ini :
1. Bagi pihak BTM agar selalu menganalisa setiap pembiayaan dengan
menggunakan analisis 5 C, supaya setiap anggota yang akan mengajukan
pembiayaan dapat dilihat dari segi karakter atau pun yang lainnya supaya
tetap terkendali dan selalu dalam awasan pihak BTM, sehingga dapat
mengurangi adanya resiko dimana anggota tidak sanggup untuk membayar
kewajibannya tersebut.
2. Bagi pihak peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan faktorfaktor lain atau variabel-variabel lain yang dapat juga mempengaruhi tentang
keputusan pemberian pembiayaan tersebut.
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Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstand
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Lampiran : 5
DAFTAR WAWANCARA

A. Identifikasi Responden
1. Nama

:

2. Jabatan

:

3. Usia

:

4. Alamat

:

B. Daftar interview
1. Berapa jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah pada
KSPPS BTM BiMU?
2. Bagaimana BTM BiMU menganalisis nilai agunan dalam pemberian
pembiayaan mudharabah?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah pada KSPPS BTM BiMU?
4. Apakah setiap anggota yang mengajukan pembiayaan selalu di realisasi
100% oleh pihak BTM BiMU?
5. Apakah jika nilai jaminannya semakin tinggi yang dimiliki oleh calon
anggota maka akan mempengaruhi nilai realisasi yang diberikan oleh BTM?
6. Bagaimana pihak BTM mencatat laba usaha dari anggota?
7. Apa saja bentuk jaminan yang bisa dijaminkan oleh anggota?
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Lampiran : 6
Data Keputusan Pemberian Pembiayaan Mudharabah
KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama
Yumiarni Susanti (AD)
Sulinda – P.Damar
Misnaria –P.Damar
Juanda, SH –P.Damar
Marsyadi – Cab.AD
Rufiah – P.Damar
Romadon – Tempel B
Maryani – P.Damar
Sulinda – P. Damar
Maryani – P.Damar
Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel
Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

Permohonan
pembiayaan
1.500.000
5.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
20.000.000
2.500.000
1.340.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
500.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
17.000.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
2.000.000

Realisasi
kredit
1.500.000
5.000.000
5.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
20.000.000
2.500.000
1.340.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
2.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
500.000
1.500.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
17.000.000
1.500.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
3.000.000
2.000.000

Keputusan
kredit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Laba Usaha dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KSPPS BTM BiMU
Bandar Lampung tahun 2018
(Rupiah)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama
Yumiarni Susanti (AD)
Sulinda – P.Damar
Misnaria –P.Damar
Juanda, SH –P.Damar
Marsyadi – Cab.AD
Rufiah – P.Damar
Romadon – Tempel B
Maryani – P.Damar
Sulinda – P. Damar
Maryani – P.Damar
Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel
Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

Laba usaha
12.050.000
15.000.000
17.500.000
10.000.000
14.800.000
13.200.000
11.000.000
10.070.000
16.000.000
13.800.000
12.900.000
11.150.000
21.000.000
14.500.000
11.900.000
17.500.000
13.500.000
15.600.000
14.700.000
11.090.000
15.560.000
10.900.000
18.200.000
10.800.000
17.300.000
13.000.000
13.560.000
14.700.000
19.680.000
15.400.000
17.300.000
15.890.000
12.950.000
13.950.000
18.680.000
14.960.000
10.980.000
13.455.000
15.786.000
13.567.000
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Nilai Jaminan dalam Pengajuan Pembiayaan Mudharabah KSPPS BTM
BiMU Bandar Lampung tahun 2018
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama
Yumiarni Susanti (AD)
Sulinda – P.Damar
Misnaria –P.Damar
Juanda, SH –P.Damar
Marsyadi – Cab.AD
Rufiah – P.Damar
Romadon – Tempel B
Maryani – P.Damar
Sulinda – P. Damar
Maryani – P.Damar
Hermawan setiadi
Joko siswo utomo (AD)
Sukarti – P.Damar
Ade supriatna
Joni firnando (AD)
Isro ina – Tempel B
Maratun hasanah (sukarame)
Masiah indriyana –Tempel A
Saodah rosin-Tempel B
Teti hartatie – Tempel B
Suparti -Tempel A
Leli haryani -Tempel A
Muji rahayu (sembako) cab. AD
Jokomulyono- tempel
Nyoman senati -Tempel
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Sarman – Tempel
Joko mulyono–tempel sukarame
Wahyuni amalia – tempel A
Nyoman senati – tempel
Isro ina – tempel B
Sarman – Tempel
Shofa maryana – Tempel B
Sugiarti (pakaian) – tempel B
Siti sutinah – Tempel B
Muhtar muhi – Tempel
Candra alamanda – cab. AD
Sunarti (tahu) –tempel A
Sunarti (tahu) – tempel A
Rohayati – Tempel A

Nilai Agunan
1.800.000
5.500.000
6.000.000
1.300.000
6.500.000
5.750.000
4.300.000
2.500.000
5.600.000
3.200.000
3.160.000
1.500.000
25.000.000
3.000.000
1.730.000
2.520.000
2.200.000
2.500.000
3.500.000
2.900.000
5.100.000
4.440.000
1.300.000
560.000
1.600.000
3.420.000
1.200.000
1.900.000
17.500.000
1.700.000
2.400.000
1.200.000
3.330.000
3.700.000
2.600.000
3.800.000
1.700.000
1.950.000
3.400.000
2.600.000
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