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ABSTRAK
PENGARUH PEMBIAYAAN DAN SIMPANAN TERHADAP
PENDAPATAN BMT LAA-ROIBA KOTA GAJAH LAMPUNG TENGAH
PERIODE 2005-2015
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, berkembang pula
Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan (LKMS). Perkembangan lembaga
keuangan syariah dalam perekonomian rakyat lebih banyak dilakukan oleh
lembaga keuangan non bank yakni Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Ketika
pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan
syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT
yang telah memberi prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan
perekonomian masyrakat. Banyaknya BMT baru membuat persaingan dalam
penjaringan nasabah, terutama dalam mengembangkan produk-produk seperti
pembiayaan dan simpanan. Guna mengetahui seberapa besar pengaruh
pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatannya di BMT Laa-Roiba Kota
Gajah Lampung Tengah.
Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan dan simpanan secara simultan
terhadap pendapatan BMT dan bagaimana pengaruh pembiayaan dan simpanan
terhadap pendapatan BMT. Objek penelitian ini adalah di BMT Laa-Roiba Kota
Gajah Lampung Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode
kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda. Metode analisis yang digunakan
adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji persamaan regresi dengan
presepsi Pembiayaan (X1), Simpanan (X2), dan Pendapatan (Y).
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan yang berpengaruh
secara signifikan antara pembiayaan dan simpanan yaitu simpanan yang
berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba Kota
Gajah Lampung Tengah. Dari hasil uji t disimpulkan bahwa variabel pembiayaan
tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah
Lampung Tengah. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan perhitungan parsial untuk
thitung pada variabel persepsi (0.101) dan simpanan (0.000) sedangkan hasil
koefisien determinasi R2 sebesar 0.261 yang mengandung pengertian bahwa
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah 26.1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel
lain.
BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah menerapkan produkproduk BMT dengan prinsip ekonomi islam yang lebih adil dan mententramkan,
pelayanan yang cepat dan kedekatan dengan nasabah, aspek tersebut bisa menarik
nasabah untuk mengerti tentang BMT dan produknya yang ada. BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah memberikan layanan yang baik kepada nasabahnya
dan tidak merugikan nasabahnya. Pembiayaan dan simpanan yang dimengerti oleh
nasabah dapat meningkatkan jumlah pendapatan BMT.
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MOTTO

ُ٘ ِذ َجا َرجً َع ِْ ذَ َزاض ٍِ ْْ ُن ٌْ َٗ ََل
َ يِ آ ٍَُْ٘ا ََل ذَأْ ُميُ٘ا أَ ٍْ َ٘اىَ ُن ٌْ تَ ْيَْ ُن ٌْ ِتا ْىثَا ِغ ِو ِئ ََّل أَ ُْ ذَ ُن
َ يَا أَيَُّٖا اىَّ ِذ
َّ َُّ ِذَ ْقرُيُ٘ا أَ ّْفُ َس ُن ٌْ ئ
﴾٩٢﴿اُ تِ ُن ٌْ َر ِحي ًَا
َ َّللاَ َم
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 1
(QS: An-Nisaa: 29)

1

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemah untuk Wanita (Jakarta: Wali, 2012), h.

214.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan
Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
Periode 2005-2015”. Sebagai kerangka awal untuk memudahkan untuk
memahami skripsi ini dan menghindari kekeliruan bagi pembaca, maka
perlu adanya uraian dan pembatasan kalimat dalam penulisan ini dengan
harapan memperoleh gambaran yang jelas terhadap pemaknaan judul dari
beberapa istilah yang digunakan.
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda)
yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga.2
3. Simpanan adalah simpanan anggota BMT yang penyetoran dan
pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhannya.
4. Pendapatan adalah penerimaan uang tunai yang diperoleh selama
jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa dan
sumber-sumber lain.

2

Sofjan Assauri, Manajement Pemasaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VII,
2004), h. 200.

5. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan yang
dibentuk pemerintah Islam guna mengatur segala aktivitas perputaran
keuangan,

baik

pendistribusian

mulai
untuk

penerimaan,
kepentingan

penyimpanan,
kesejahteraan

maupun
masyarakat

berdasarkan Syariat Islam.3
Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas kembali bahwa yang
dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah
mengenai produk-produk dalam BMT. Terdapat dua fungsi penting
dalam BMT yaitu penyaluran dana (financing) berupa pembiayaan dan
penghimpunan dana (funding) berupa simpanan. Penelitian ini
mencakup tentang pengaruh pembiayaan dan simpanan terhadap
pendapatan yaitu dengan melihat dari fungsi utama tersebut di dalam
BMT dengan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pendapatan
tersebut.
B. Alasan Memilih Judul
Alasan-alasan yang mendukung penulis untuk memilih judul ini
adalah:
1. Alasan Subjektif
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Laa-Roiba Kota Gajah Lampung
Tengah merupakan lembaga keuangan non bank yang salah satu
kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan dan simpanan yaitu
yang setiap tahunnya meningkat terus menerus. Namun dari jenis
3

M. Zaidi Abdad, Lembaga Keuangan Perekonomian Umat di Dunia Islam (Bandung:
Angkasa, 2013), h. 79.

2

produk pembiayaan dan simpanan tersebut memiliki keunggulan
masing-masing yang tertarik untuk diteliti.
2. Alasan Objektif
Judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis, yaitu
pada jurusan perbankan syariah serta di dukung oleh tersedianya
literatur baik primer atau sekunder dan data penelitian lapangan yang
menunjang dalam penelitian tersebut.
C. Latar Belakang Masalah
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, berkembang pula
Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan sarana pendukung yang lebih
lengkap. Keberhasilan perbankan syariah di Tanah air tidak bisa lepas dari
peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS
yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah
(BPRS), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren
(KOPONTREN), sangat viral menjangkau transaksi syariah di daerah yang
tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit
syariah.4
Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan
bank dan Lembaga Keuangan non bank. Lembaga keuangan yang non
bank diantaranya adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT
merupakan lembaga keuangan mikro atau balai usaha mandiri terpadu
dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan
4

M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,
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investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil
untuk mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi.5
Perjalanan Baitul Maal Wat Tamwil di Indonesia, sebenarnya
sudah sedemikian tua usia kelahirannya, bermula dari pengorganisasian
zakat dikalangan kaum muslimin pada masa pendudukan jepang yang ada
pada saat ini dimotori oleh Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dengan
membentuk sebuah Baitul Maal pusat.6
Pada zaman Nabi, ketika Rasulullah menjadi kepala Negara, beliau
yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara diabad ke7, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan Negara harus dikumpulkan
terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan
Negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bait al mal. Yang
masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan Negara
yang sangat sedikit disimpan dilembaga ini dalam jangka waktu yang
pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Pada masa
pemerintahan Rasul ini sumber Negara berasal dari kharaj, zakat, khums,
jizyah dan penerimaan lainnya. Seperti kaffarat dan harta waris dari orang
yang tidak memiliki ahli waris.7
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, kegiatan BMT sudah
dimulai sejak masa Nabi Muhammad, hanya saja pada masa itu belum
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berbentuk suatu lembaga yang berdiri sendiri. Pada masa Nabi semua uang
dan kekayaan lain yang terkumpul dari berbagai sumber langsung dibawah
kendali Nabi, sehingga beliaulah sendiri yang langsung membagi-bagikan
kepada pos-pos yang ditetapkan.
Baitul Maal Wat Tamwil atau disingkat dengan BMT terdiri dari
dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal lebih
mengarah

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang

nonprofit, seperti zakat, sedekah dan infaq. Sedangkan baitul tamwil
merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha
pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit sharing,
seperti pemberian pembiayaan murabahah, mudharabah dan lain
sebagainya.8
Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim
ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, segaligus
sebagian

supporting

funding

untuk

mengembangkan

kegiatan

pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran Lembaga keuangan
mikro syariah yang bernama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dirasakan
telah membawa manfaat financial bagi masyarakat terutama masyarakat
kecil yang bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi
kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi
syariah dan disisi lain mengembangkan tugas ekonomi kerakyatan dengan
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meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT
sangat pesat tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional
lainnya.9
Sebagai lembaga keuangan BMT yang 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 syari‟ah.
Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk
masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada
sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi,
pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syariah memiliki
karateristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena
riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang
diperdagangkan. Sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam
kegiatan usaha menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.
Sebagaimana diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama
yakni financing (pembiayaan) dan funding (penghimpunan dana).
Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga
Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi

9
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karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau
penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja
usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi
hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. 10 Disebut pembiayaan karena
bank syariah atau lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai
kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.
Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan
yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh
dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa
Kepres No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.11
Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh
satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.12 Dengan kata lain,
pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung
investasi yang telah direncanakan. Dalam pelayanan, lembaga-lembaga
syariah harus berupaya tampil sebagai lembaga yang memiliki mutu
layanan yang berkualitas, meskipun hal itu masih dalam bentuk
perencanaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kepuasan mitra usaha,
para pemerhati ekonomi syariah dituntut berusaha melakukan penambahan
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Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, cet.VI
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produk atau memberikan inovasi produk dan pemenuhannya dengan tujuan
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Selain financing jenis produk yang berbentuk pengghimpunan dana
(funding) yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan
jenis produknya yaitu berupa simpanan atau tabungan.
Menurut teori klasik, simpanan atau tabungan adalah fungsi dari
tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi keinginan
masyarakat untuk menabung, ini berarti pada tingkat bunga yang tinggi
masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan konsumsinya guna
menambah tabungan.13
Prinsip yang di terapkan yaitu wadiah yad dhamanah yang di
terapkan pada produk rekening giro, yang kedua jenis simpanan yaitu
mudharabah yaitu penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul mal
(pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Hasil usaha ini
akan di bagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah di sepakati.14
Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
artinya bank dalam hal ini menjadi tempat menyimpan uang atau tempat
berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan
uangnya di bank adalah untuk keamanan uangnya. Tujuan kedua biasanya
adalah untuk melakukan investasi dengan harapan akan memperoleh
13
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bunga atau bagi hasil dari simpanannya. Sedangkan tujuan lainnya untuk
memudahkan dalam transaksi pembayaran. Oleh sebab itu, untuk
memenuhi tujuan diatas maka secara umum jenis simpanan di bank adalah
terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.
Semakin besar simpanan yang ada dalam suatu lembaga keuangan, maka
semakin tinggi pula bagi hasil yang akan diterima nasabah.
Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa
sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT.
Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Artinya
kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat
dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT
tersebut.15
Pendapatan adalah penerimaan uang tunai yang diperoleh selama
jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang atau jasa dan
sumber-sumber lain. Dalam perusahaan memerlukan pendapatan untuk
memnuhi kebutuhan perusahaan tersebut yang dengan mendapatkannya
dengan jenis produk yang ditawarkan atau diperjualbelikan yang
dijalankan dalam perusahaan tersebut sehingga mendapat pendapatan
dalam perusahaan, sama halnya yang dilakukan oleh Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT) yaitu BMT menawarkan atau melakukan pembiayaan dan
simpanan yang didalamnya terdapat berbagai produk yang akan
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ditawarkan ke masyarakat sehingga masyarakat menjadi nasabah dalam
BMT tersebut kemudian menghasilkan pendapatan. Dengan adanya
pembiayaan dan simpanan sehingga BMT menghasilkan pendapatan.
Dalam penelitian ini dipilih di BMT yang salah satunya adalah
BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah yang merupakan Koperasi
Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sejak tahun 2002 sampai
saat ini, mampu menyalurkan dana dan meghimpun dana yang mengalami
perkembangan pesat. Selain itu wilayah kerja operasional KSPPS BMT
Laa-Roiba tidak hanya di Kota Gajah saja tetapi ada beberapa cabang di
Lampung Timur dan beberapa wilayah di Lampung. Pada tanggal 12 April
2002 dan diberi nama kelompok usaha bersama Laa-Roiba. Sedangkan
permodalan yang dihimpun dari anggota adalah dengan iuran tiap selesai
panen padi sawah. BMT Laa-Roiba mengenalkan beberapa jenis produk
Pembiayaannya

yaitu

Piutang

Murabahah,

Al

Qordh,

Syirkah,

Mudharabah, Ijarah, Wakalah, Ar-Rahn, dan produk Simpanan nya yaitu
Simpanan mudharabah, Simpanan Paket Arisan (SIPARIS), Simpanan
Hari Raya, Simpanan Qurban, Simpanan Tarbiyah, Simpanan Berjangka.16
Produk-produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk
masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada
sector pertanian, industry, perdagangan barang dan jasa, koperasi,
pedagang kecil dan lainnya. Produk-produk berbasis syariah memiliki

16

Sejarah KSPPS Laa-Roiba Al-Barokah” (on-line), tersedia di : http://mpr. Kspps
laaroiba.blogspot.co.id/?m=1 (15 Maret 2016).

10

karateristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena
riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang
diperdagangkan.
Informasi mengenai besarnya presentase bagi hasil Pembiayaan
dan Simpanan yang akan diterima oleh masing-masing pihak yaitu pihak
lembaga keuangan dan pihak nasabah akan sangat menentukan bagi kedua
belah pihak. Terutama pihak lembaga keuangan. Jumlah bagi hasil yang
akan diterima akan digunakan sebagai penambah modal yang akan di
salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan dan
simpanan terhadap pendapatannya, dan mana yang lebih diminati
masyarakat atau mana yang lebih unggul, dan jenis pembiayaan atau
simpanan apakah yang mempengaruhi pendapatan BMT Laa-Roiba. Maka
dari itu perlu di lakukan penelitian perbandingan antara pembiayaan dan
simpanan pada BMT tersebut. Maka dari itu tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul. “Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan
terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
Periode 2005-2015”.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah
yaitu:
1. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah dari periode 2005-2015 ?
2. Bagaimana pengaruh simpanan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah dari periode 2005-2015?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan dan simpanan secara simultan
terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
dari periode 2005-2015 ?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan pelaksanaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan BMT LaaRoiba Kota Gajah Lampung Tengah dari periode 2005-2015
2. Menjelaskan pengaruh simpanan terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah dari periode 2005-2015
3. Menjelaskan pengaruh pembiayaan dan simpanan secara simultan
terhadap pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
dari periode 2005-2015
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Adapun manfaatnya :
1. Bagi Bagi Lembaga (BMT)
Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah
atau Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan
kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BMT kepada
masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan
keputusan.
2. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan
terhadap masalah yang diteliti

mengenai

segala

aspek

yang

berhubungan dengan pembiayaan dan simpanan dalam BMT.
3. Bagi Pihak Lain
Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca untuk
menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai pembiayaan
dan simpanan dan semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
memilih referensi.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Lembaga Keuangan
1. Pengertian Lembaga Keuangan
Istilah lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah bahasa
inggris financial institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan
menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana
untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan kosumtif, maupun
jasa keuangan bukan pembiayaan.17
Menurut Y. Sri Susilo, Lembaga keuangan adalah semua badan
yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penyaluran dana dan
penghimpunan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai
investasi perusahaan.18
Andri Soemitra mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap
perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang
keuangan.19
Dari pengertian-pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan
lebih anjut bahwa lembaga keuangan adalah lembaga atau perusahaan
sejenisnya yang dalam kegiatannya lembaga tersebut dapat berupa

17
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Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinar Grafika, cet. II, 2009), h. 1.
Y. Sri Susilo,dkk, Bank dan Lembaga Keuangan lain (Jakarta: Salemba Empat, 2000),

h. 2-3.
19

Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, cet. I, 2009), h. 29.

menyalurkan dana dan menyalurkan dana kepada masyrakat yang
ingin membuka usaha atau berinvestasi.
Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga
intermediasi keuangan, intermediasi merupakan proses penyerapan
dana dari unit surplus ekonomi, baik sector usaha, lembaga
pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk menyediakan dana
bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan
pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.20
Fungsi lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari
sisi penyediaan jasa-jasa penyedia financial, kedudukannya dalam
system perbankan, sistem financial dan sistem moneter.21
Sesuai

dengan

sistem

keuangan

yang ada,

maka

dalam

operasionalnya lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda
dengan lembaga

keuangan konvensional

baik dalam

tujuan,

mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.
2. Macam-Macam Lembaga Keuangan
1. Bank Sentral
Bank sentral yaitu bank yang merupakan badan hukum
milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah.

20
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Contohnya: Bank Indonesia, Bank Of China, Bank Of England,
dan The Reserve Bank of India.22
2. Bank Umum
Bank umum yaitu bank yang sumber utama dananya
berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka
pendek dalam penyaluran dana. Contohnya: BNI, BRI, BTN, Bank
Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Danamon, dan Bank
Permata.23
3. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.24
B. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
1. Pengertian BMT
Baitul Maal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan
Al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma‟na lughawi)
Baitul Maal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan
harta.25 Adapun secara terminologis Baitul Maal Wattamwil adalah
lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,
22

Totok Budisantoso, Nuritomo, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Salemba
Empat, 2014), h. 119.
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menumbuh

kembangkan

bisnis

usaha

mikro

dalam

rangka

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum
fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal aeal dari tokohtokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi
yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan
kesejahteraan.26
Baitulmal di zaman Rasulullah merupakan lembaga penyimpanan
kekayaan negara. Pada saat itu, Baitulmal memiliki fungsi menerima
pendapatan dan mengeluarkan pembelanjaan negara.
Pada zaman Khulafaurrasyidin, Baitulmal berkembang dalam hal
jumlah kekayaan dikelola dan fungsi yang dijalankan. Lembaga ini
kemudian dikembangkan secara administrasi dan dibentuk dewandewan untuk ketertiban administrasi. Selanjutnya, mulai Dinasti
Abasiyah

fungsi

Baitulmal

bertambah

dengan

mengeluarkan

kebijakan moneter. Hingga pada saat itu rumahnya Dinasti Usmaniyah
di Turki, nama Baitulmal tidak muncul lagi sebagai pusat pengaturan
fisikal dan moneter negara.27
Kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil adalah mengembangkan usahausaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan
ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendororng kegiatan
menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

26
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Kegiatan Baitul Maal adalah menerima titipan BAZIS dari dana
zakat, infaq, dan sadaqah dan menjalankannya sesuai dengan
peraturan dan amanahnya. Dari segi kata Baitul Maal mempunyai arti
yang sama, yang artinya rumah harta. Akan tetapi keduanya
dibedakan atas dasar operasionalnnya. Terutama dari segi sumber dan
penggunaan dana.
Rasulullah

merupakan

kepala

Negara

yang

pertama

memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan Negara di abad ke
tujuh,

semua

hasil

penghimpunan

kekayaan

Negara

harus

dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan
kebutuhan Negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal, yang
pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah:
a. Kaharaj, yaitu pajak tanah
b. Zakat yang dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil
peternakan dan hasil pertanian
c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%
d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non
muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan
perlindungan keamanan dari Negara Islam.
e. Penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris dari orang
yang tidak memiliki ahli ahli waris.28

28
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Setelah Rasulullah wafat, Abu bakar sebagai penggantinya. Setelah
itu dilanjutkan dengan Umar RA yang disebut baitul maal adalah
tempat mengumpulkan harta milik semua umat Islam, yang
memungkinkan dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul maal sebagai
lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan dan
mendistribusikan uang Negara sesuai dengan aturan syariat Islam. 29
Dari uraian dan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga pendukung kegiatan
ekonomi masyarakat bawah dan keci dengan berlandaskan sistem
syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha
yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya
dan dikelolah secara profesiona. Sedangkan dari segi aspek Baitul
Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran
dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqah.30
2. Sejarah BMT
a. Masa Rasulullah SAW (1-11 H/622-632 M)
Pada zaman Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih
mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani
setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan

29

Jaribah Bin Ahmad Al-Haristi, Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khathab (Jakarta: Khalifa
2006), h. 644.
30
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskrpsi dan Ilustras,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 103.
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maupun pengeluaran. Saat itu muncul Baitul Mal belum
mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu
harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta
yang diperoleh hamper selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum
muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.
Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima
bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa
menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera
menginfakannya sesuia peruntukannya masing-masing.31
b. Sejarah dan Perkembangan BMT di Indonesia
Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984
dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba
menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari‟ah bagi
usaha kecil dengan nama Bait at Tamwil Salman dan selanjutnya di
Jakarta didirikan Koperasi Ridho Gusti. Kemudian BMT lebih
diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara
operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi BIsnis Usaha Kecil
(PINBUK).
Peran ICMI yang mendorong terbentuknya PINBUK sangat
berarti dalam sejarah perkembangan BMT. Pada tanggal 13 Maret
1995 ICMI yang diwakili oleh Prof. Dr. Ing. BJ Habibie (Ketua
ICMI), Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh K.H Hasan
31

Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata Veithzal, Tatik Mariyanti, Financial
Institution Management (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 603
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Basri (Ketua Umum MUI) dan Bank Mualamat Indonesia yang
diwakili oleh Muamalat Indonesia yang diwakili oleh Zaenul Bahar
Noor, SE (Dirut BMI) menjadi tokoh-tokoh pendiri PINBUK.
PINBUK didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari
masyarakat yang menginginkan adanya tuntutan yang cukup kuat
dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam
struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun 1995 di
kuasai oleh segelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi
konglomerasi, kepada ekonomi yang berbasis kepada masyrakat
banyak.
Sebagai awal PINBUK memulai dengan pendirian dan
pengembangan

lembaga

keuangan

mikro

(micro

finance

institution), yang diberi nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan memilih tempat
beroperasinya dalam masyarakat lapisan bawah. Sebagai lembaga
keuangan alternative, BMT menjalankan kegiatan simpan pinjam,
fungsi penyaluran pembiayaan kepada anggotanya pengusaha
mikro dan kecil, serta pendampingan dan pengembangan usahausaha sektor riel para anggotanya. 32
3. Dasar Hukum BMT
Kegiatan Baitul Maal adalah sebagai tempat penyimpanan dan
penyaluran dana umat yang bersumber dari dana sosial, dan kegiatan

32

Ibid, h. 604
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bermuamalah kepada masyarakat seperti yang dijelaskan dalam AlQur‟an surat Al-baqarah ayat 282 di bawah ini:

َ يَا أَيَُّٖا اىَّ ِذ
ُُٓ٘يِ آ ٍَُْ٘ا ئِ َذا ذَ َﺪايَْْرُ ٌْ ِت َﺪيِْ ئِىَ ٰى أَ َجو ٍُ َس ًَّى فَا ْمرُث
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendak;ah
kamu menuliskannya.(QS. Al-Baqarah:282)

Ayat diatas menjelaskan bahwa semua kegiatan transaksi simpan
pinjam yang dilakukan BMT harus dituliskan agar tidak terjadi
kesalahpahaman dikemudian hari.
BMT

merupakan

suatu

pola

perekonomian

yang

semua

aktivitasnya berdasarkan Al-Qur‟an dan hadist yang bertujuan untuk
membantu

masyarakat

menengah

ke

bawah

agar

dapat

mengembangkan usahanya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an
surat Al-Maidah ayat 2 di bawah ini:

َّ َُّ َّللاَ ۖ ِئ
َّ اُ َٗاذَّقُ٘ا
ب
ِ َّللاَ َش ِﺪي ُﺪ ْاى ِعقَا
َ َٗ ََل ذَ َع
ِ َٗ اْل ْش ٌِ َٗاىْ ُع ْﺪ
ِ ْ اُّٗ٘ا َعيَى
Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada
Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksanya.(QS. Al-Maidah:2)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tolong-menolonglah kita dalam
berbuat kebaikan dan membantu sesame manusia.
BMT juga menjalankan bisnis perekonomiannya tanpa adanya
unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam islam, yang semua bentuk
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riba jika ditinjau akan merugikan umat sendiri. Adapun yang
dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Imran ayat 130 di bawah ini:

َّ عا َعفَحً ۖ َٗاذَّقُ٘ا
ٌْ َّللاَ ىَ َعيَّ ُن
َ يَا أَيَُّٖا اىَّ ِذ
َ ٍُ يِ آ ٍَُْ٘ا ََل ذَأْ ُميُ٘ا اىزِّ تَا أَظْ َعافًا
َ﴾ٖٔٓ﴿ُُ٘ذُ ْف ِيح
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
Riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada
Allah agar supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS. AlImran:130)
Ayat diatas menjelaskan tentang bahwasanya Allah melarang kita
untuk tidak melakukan perbuatan Riba karena perbuatan riba akan
mempersulit seseorang dengan hutang yang membebaninya.
4. Tujuan dan Fungsi BMT
Tujuan umum BMT lengkapnya adalah melakukan pembinaan dan
pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Lengkapnya adalah
sebagai brikut:
a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong
dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok
anggota muamalat dan daerah kerjanya.
b. Meningkatkan

kualitas

SDM

anggota

menjadi

lebih

professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh
dalam menghadapi persaingan global.
c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT
dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi
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tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada
anggota dan masyrakat sekitar.
d. Menjadi perantara keuangan antara aghniya sebagai shahibul
maal dengan dhu‟afa sebagai mudharib, terutama untuk dana
sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan lainlain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang
bertugas untuk menerima zakat, infaq, shadaqah, dan dana
sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali
pada golongan-golongan yang membutuhkannya.
e. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai
pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk
pengembangan usaha produktif.33
Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam
kehidupan ekonomi masyarakat, sebagai lembaga keuangan syariah
yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang
serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi. Maka BMT
mempunyai tugas penting dalam pengembang misi keislaman dalam
segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu BMT diharapkan
mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.
Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai
beberapa fungsi:

33

Op. Cit, h. 59
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a. Menjauhkan masyrakat dari praktek ekonomi non-syariah.
Aktif melakukan sosialisasi ditengan masyarakat tentang
arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini biasa dilakukan
dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi
yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi,
dilarang curang dalam menimbangn barang, jujur terhadap
konsumen dan sebagainya.
b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai
lembaga

keuangan

mikro,

misalnya

dengan

jalan

pendampingnya, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan
terhadap usaha-usaha nasabah atau masyrakat umum.
c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir
Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan
rentenir mampu memenuhi keinginginan masyarakat dalam
memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mamp
melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana
setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebaginya.
d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata
Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang
kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu
langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka
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pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya
masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan
kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis
pembiayaan.34
5. Prinsip-Prinsip BMT
a. Keimanan

dan

ketaqwaan

kepada

Allah

SWT

dengan

mengimplementasikan nya pada prinsip-prinsip Syariah dan
mu‟amalah Islam kedalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan

(kaffah),

yakni

nilai-nilai

spiritual

berfungsi

mengarahkan dan menggerakan etika dan moral yang dinamis,
proaktif, progesif adil dan berakhlaq mulia.
c. Kekeluargaan (koperatif)
d. Kebersamaan
e. Kemandirian
f. Profesionalisme
g. Istiqomah: konsisten, kontinuitas atau berkelanjutan, tanpa henti
dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencaai suatu tahap, maju ke
tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.35
6. Produk-produk dan Kegiatan BMT
Sesuai dengan namanya produk yang dipasarkan BMT terbagi
dalam

tiga

kategori

yaitu

produk

pembiayaan,

produk

penghimpunan dana, dan produk jasa.
34

Hertanto Widodo, Panduan Operasional BMT (Bandung: Mizan, 2000), h. 81.
Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Persada Media
Group, cet. II, 2010), h. 449-450.
35
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Produk

pembiayaan

dikemas

dalam

bentuk

akad

mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Produk-produk
dalam kategori usaha social diantaranya titipan zakat, infak, dan
sadaqah dan penyaluran pembiayaan qardhul hasan.
Produk penghimpunan dana atau simpanan di BMT
dikemas dalam skema akad wadiah dan mudharabah, baik dalam
bentuk tabungan atau deposito. Untuk simpanan, beberapa produk
yang biasa dijual BMT adalah simpanan mudharabah biasa,
simpanan mudharabah pendidikan, simpanan mudharabah haji,
simpanan mudharabah idul fitri, simpanan mudharabah qurban,
simpanan mudharabah walimah, simpanan mudharabah akikah,
simpanan mudharabah perumahan, titipan Zakat, Infak, dan
Shadaqah

(ZIS),

serta

produk

simpanan

lainnya

yang

dikembangkan sesuai dengan lingkungan dimana BMT berada.36
Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada
BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat
islam. Adapun akad-akadnya adalah: pada system operasional
BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan
motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan
keuntungan bagi hasil.37

36

A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga perekonomian Umat (Jakarta: Raja
Grafindo persada, 2000), h. 191.
37
Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana, 2013),
h. 366.
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C. Pembiayaan
1. Lembaga Pembiayaan
Pemaparan terhadap pembiayaan akan dijelaskan terlebih dahulu
dengan singkat yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan. Istilah
lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa inggris
financing institution. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih
menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan
dana atau barang modal dan tidak menarik dana secara langsung. 38
2. Unsur-Unsur Lembaga Pembiayan
Berdasarkan definisi diatas dalam pengertian lembaga pembiayaan
terdapat unsur-unsur sebagai berikut:39
a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha
lembaga pembiayaan.
b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas
dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sector usaha yang
membutuhkan.
c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu
keperluan
d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasikan
sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik
dan sebagainya.
38
39

Ibid, h. 1.
Ibid, h. 2.
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e. Tidak menarik dana secara langsung (non deposit taking) artinya
tidak mengambil uang secara langsung dalam giro, deposito,
tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai
sebagai jaminan utang kepada bank yang jadi kreditnya.
f. Masyarakat yaitu yang terikat oleh suatu kebudayaan yang
mereka anggap sama.
3. Pengertian Pembiayaan
Dalam kegiatan penyaluran dana Bank Syariah atau Lembaga
Syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut
investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman
dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan di peroleh
bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut
sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. 40
Disebut pembiayan karena bank syariah maupun lembaga syariah
menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang
memerlukan dan layak memperolehnya.
Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT yaitu suatu
fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan
dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Sehingga
dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syariah menyediakan dana
guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak
memperolehnya.
40

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005),

h. 200.
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Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008
Pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa:
Pembiayaan

adalah

penyediaan

dana

atau

tagihan

yang

dipersamakan dengan itu berupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan
istishna.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam benntuk piutang qardh
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau
diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah
jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.41
Antonio memandang bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit.42

41

UU ini diakses pada 22 januari dari http:// www.dpr.go.id/id/ undang undang /2008/
21/UU/- Perbankan Syariah
42
Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema
Insani Press, , cet.1 2001), h. 160.
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Dari uraian-uraian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bisa
berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang misalnya
bank atau lembaga pembiayaan membiayai pembelian mobil atau
barang lainnya. Kemudian adanya kesepakatan antara pihak pemberi
pembiayaan

terhadap

pihak

penerimaan

pembiayaan

dengan

perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian pembiayaan
tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk juga
waktu serta perolehan keuntungan yang telah ditetapkan bersama
berdasarkan kedua belah pihak.
4. Dasar Hukum Pembiayaan
Dalam Al-qur‟an Dalam Al-qur‟an, kata pembiayaan sendiri tidak
secara ekplisit disebutkan,akan tetapi keberadaanya di ilhami oleh
ayat-ayat Al-Qur‟an dan contoh dari Rosulluloh SAW serta tradisi para
sahabat. Dasar hukum pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Al-Qur‟an
Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau
dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikanya
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat
tersebut antara lain : Al-Qur‟an, Surat Luqman, Ayat 34

َّ َُّ ِئ
َ َّللاَ ِعْْ َﺪُٓ ِع ْي ٌُ اىسَّا َع ِح َٗيَُْ ِّش ُه ا ْى َغي
ْس َٗيَ ْعيَ ٌُ ٍَا فِي ْاْلَرْ َح ِاً ۖ َٗ ٍَا ذَ ْﺪ ِرﻱ َّ ْفﺲ
َّ َُّ ِ٘خ ئ
ُ َُ َﻱ أَرْ ض ذ
﴾٧٣﴿َّللاَ َعيِيٌ َخثِيز
ِّ َ ٍَا َذا ذَ ْن ِسةُ َغﺪًا ۖ َٗ ٍَا ذَ ْﺪ ِرﻱ َّ ْفﺲ تِأ
Artinya : Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah
pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang
31

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam
rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya
besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat
mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
(QS.Luqman, Ayat 34).

Maksud dari kutipan ayat tersebut adalah manusia itu tidak
dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok
atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan
berusaha.
b. Al-Hadist
Dari riwayat Abu Dawud

 َح َّﺪشَ ِْي َع ْث ُﺪ، َح َّﺪشََْا ِس ََاك، َح َّﺪشََْا ُسَٕيْز،ﺲ
َ َُُّ٘ح َّﺪشََْا أَحْ ََ ُﺪ ت ُِْ ي
َّ  ىَ َع َِ َرسُ٘ ُه:اه
َ َ ق،ِٔ  َع ِْ أَ ِتي،َّللا ت ِِْ ٍَ ْسعُ٘د
َِّللا
ِ َّ اىزَّحْ ََ ِِ ت ُِْ َع ْث ِﺪ
ُ َٔ َٗ ٍُ ْإ ِمئَُ َٗ َشا ِٕ َﺪُٓ َٗ َماذِث،صيَّى َّللاُ َعيَ ْي ِٔ َٗ َسيَّ ٌَ آ ِم َو اىزِّ تَا
َ
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah
menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan
kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas‟ud, dari ayahnya, ia
berkata; Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam
melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi
makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud.)
5. Jenis-Jenis Pembiayaan
Kegiatan pembiayaan (financing) yaitu pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisi uni, menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat
dibagi menjadi dua yaitu:
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a. Pembiayaan Produktif
Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sector
produktif. Seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian
barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk
pemberdayaan sector riil.43
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi
dalam hal berikut:44
1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan, diantaranya:
a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah
hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan
kualitas atau mutu hasi produksi.
b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of
place dari suatu barang.
2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan
barang-barang modal (capital goods) beserta fasilitas-fasilitas
yang erat kaitannya dengan itu.
b. Pembiayaan Konsumtif
Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang
bersifat komsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian
rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan
apapun yang sifatnya komsumtif.
43

M. Nur Al Arif, Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Avabeta, 2010),

44

Ibid, h. 201.

h. 43.
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6. Prinsip Pembiayaan
Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah maupun lembaga
syariah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada
masyarakat melalui pembiayaan dapat dilakukan dengan prinsip
sebagai berikut:
a. Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli
Perkembangan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk
memiliki barang, dimana keuntungan telah ditentukan didepan dan
menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.45 Akad
yang dipergunakan dalam produk jual beli adalah:
1) Murabahah
Menurut Tarek al-Diwany, sebagaimana dikutip oleh khir eta.,
murabahah adalah suatu bentuk jual

beli berdasarkan

kepercayaan (trust sale) karena pembeli harus percaya bahwa
penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (true
cost).46
2) Salam
Salam adalah suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada
transaksi jual beli barang. Ba‟i salam merupakan bentuk kuno
dari forward kontrak dimana harga barang dibayar dimuka

45
46

Ibid, h. 43.
Ibid, 191.
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ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan
kemudian.47
3) Istishna
Istishna adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli
(mustashni‟) dengan produsen atau penjual (shani‟) dimana
barang yang akan diperjual belikan harus dibuat (manufactured)
lebih dahulu dengan kriteria yang jelas.48
b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa
Pembiayaan

dengan

prinsip

sewa

ditujukan

untuk

mendapatkan jasa, dimana keuntungan ditentukan di depan dan
mejadi bagian harga atas barang atau barang yang disewa. 49 Yang
termasuk dalam kategori iniadalah Ijarah dan IjarahMuntahia Bit
Tamlik (IMBT).
c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
Prinsip ini digunakan usaha kerja sama yang ditujukan
untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, produk tersebut
terdiri dari:
1) Musyarakah
Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada
suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan.50

47

Ibid, h. 251 .
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia (Jakarta: Kencana, cet.III,2006), h. 91.
49
Ibid, h. 43.
50
Wirdiyaningsih, Bank dan Ansuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada
Media, cet.III, 2005), h. 119.
48
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2) Mudharabah
Slamet Wiyono mendefinisikan mudharabah adalah akad
kerjasama untuk usaha antara shahibul maal (pemilik dana)
dan mudharib (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut
kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka
seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana.51
7. Produk Pembiayaan
Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan mengacu pada dua
jenis akad yaitu akad syariah dan jual beli. Dari kedua akad tersebut
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki BMT
maupun lembaga keuangan syariah lainnya.
a. Pembiayaan Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan ke
pada nasabah (para pengusaha menengah kebawah atau pengusaha
kecil) dengan cara kemitraan antara pihak yang memberi modal
yaitu BMT dengan pihak yang memiliki keahlian dan bertanggung
jawab atas dana yang diberikan atau orang yang menjalankan
usaha. Dengan sebelumnya apabila dari usaha yang dijalankan oleh
penerima dana memperoleh keuntungan maka masing-masing
berhak atas keuntungan tersebut sesuai dengan perjanjian yang
disepakati. Sebaliknya jika pengusaha mengalami kerugian maka

51

Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 122.
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kerugian tersebut juga ditanggung bersama antara kedua belah
pihak yaitu BMT dan nasabah.52
b. Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan
murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual
secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok
barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.
Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas
besarnya margin keuntungan hingga akhirnya memperoleh
kesepakatan. Mengenai pembayaran barang oleh nasabah mereka
dapata melakukan pembayaran penuh setelah jatuh tempo serta
mereka juga dapat mengangsur pembayran tersebut setiap periode
tertentu.53
c. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kemitraan diantaranya
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan
mencari keuntungan, antara kedua belah pihak yakni pihak pemberi
modal dan pihak penerima modal untuk mengelola suatu usaha
tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan

52

Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII
press,2000), h. 32.
53
Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,
2015), h. 174.
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porsi keuntungan yang diperoleh. Penyaluran dana musyarakah
berbeda dengan penyaluran dana mudharabah dalam pengelolaan
usahanya

didasarkan

kepercayaan

murni

yaitu

nasabah

bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana dan usaha yang
dijalankan. Sedangkan BMT hanya sebagai pengawas nasabah
yang menjalankan dan mengelola usaha dan dana tersebut,
sedangkan dalam dana musyarakah kedua belah pihak yaitu pihak
pemberi dan penerima dana bekerjasama untuk ikut adil dalam
penyertaan modal dan pengelolaan modal dan masing-masing
dapat

terjun

langsung

bersama-sama

dalam

menjalankan

usahanya.54
d. Pembiayaan Ijarah
Dalam penyaluran dana BMT melalui beberapa pendekatan.
Pendekatan pertama adalah pendekatan syarat , yaitu nasabah bisa
mendapatkan pembiayaan apabila telah menjalankan usahanya
minimal satu tahun dan berada dalam wilayah operasional BMT.
Pendekatan kedua adalah pendekatan karakter, dalam pendekatan
ini BMT menggunakan beberapa cara yaitu sebelum memberikan
modal kepada nasabah terlebih dahulu mencari informasi mengenai
nasabah yang baru.55

54

Ibid, h. 150.
Nurul Widyaningrum, Model Pembiayaan BMT Dan Dampaknya Bagi Pengusaha kecil
(Bandung: Yayasan Akatiga, 2002), h. 9.
55
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D. Simpanan
1. Pengertian Simpanan
Penghimpunan dalam BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu
dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk di salurkan
ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat
berbentuk tabungan wadi‟ah, simpanan mudharabah jangka pendek
dan jangka panjang.56 Tujuan utama masyarakat menyimpan uang
biasanya

adalah

untuk

keamanan

uangnya.

Kemudian

untuk

melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil
simpanannya. Selain itu juga untuk memudahkan melakukan transaksi
pembayaran.
Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon
anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan
berjangka. Simpanan adalah simpanan anggota BMT yang penyetoran
dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhannya. Sedangkan simpanan berjangka adalah simpanan BMT
yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya
hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara
BMT dengan anggotanya.57
Adapun pengertian simpanan menurut undang-undang no. 7 tahun
1992 dalam pasal 1 (5) yakni: “simpanan adalah dana yang
56

Hertanto Widodo dkk, Panduan Praktis Operasional BMT (Bandung: 1999) h. 83.
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Dalam Lampiran, Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia
No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Edisi VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h.
396.
57
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dipercayakan oleh masyarakat oleh masyarakat kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu”.58
2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
a. Pengertian
Pengertian tabungan menurut Undang-Undang perbankan
nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat
lainnya yang dipersamakan dengan itu.59
Dalam

teori

Harrod

dan

Domar, tabungan

sangat

berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Bila suatu
Negara ingin tumbuh dengan cepat, maka jumlah tabungan harus
ditingkatkan dan nilai dari ICOR (Increamental Capital Output
Ratio) harus diperkecil. Tabungan yang merupakan sumber dana
bagi pembangunan dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari
luar negeri. Namun pada umumnya di Negara sedang berkembang
tingkat tabungan dalam negeri adalah relatif kecil.60

58

Ibid, h. 396.
UU No 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 9
60
Rochmat Aldy, “Teori Tabungan” (On-line), tersedia di:https://www.academia.edu/
10367428/ Teori _Tabungan (13 Juni 2017).
59
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b. Dasar Hukum
Dasar hukum yang mengatur pemberlakuan simpanan
tabungan di bank syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional.
Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak
dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan
perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan
yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
Akad wadiah pada tabungan disertai dengan kesepakatan
bahwa bank syariah dapat mengelola dan menggunakan dana
tersebut dan menjamin pembayaran kembali nominal simpanannya.
Bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan pemegang dana
berakad wadiah. Bank dapat mempergunakan dana tersebut untuk
tujuan komersial dan tidak boleh menjanjikan imbalan dengan
jumlah tertentu diawal akad. Hanya saja bank boleh memberikan
bonus kepada nasabah dengan jumlah yang ditentukan pihak bank,
sehingga pada prakteknya besaran bonus yang diberikan tidak
sama antara bank syariah dengan bank syariah lainnya. 61
Pada tabungan dengan akad Mudharabah bank bertindak
sebagai mudharib (pengelola) dan nasabah sebagai shahibul mal
(penyandang dana). Dana tabungan akan dirotasi bank dan
berpotensi memperoleh keuntungan. Bank dan nasabah melakukan
61

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT.
Grasindo, 2005), h. 21.
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kesepakatan pembagian keuntungan diawal akad, yaitu pada saat
nasabah membuka tabungan, yang disebut nisbah bagi hasil.62
3. Prinsip Simpanan
a. Wadi‟ah
1) Pengertian Wadiah
Menurut bahasa al-wadiah ialah sesuatu yang ditempatkan
bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Makna yang kedua
al-wadiah dari segi bahasa ialah menerima.63
Simpanan wadiah atau disebut dengan simpanan tabungan
yang pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan
nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan
atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.64
Dalam buku akuntansi perbankan syariah al-wadiah pada
prinsipnya sama dengan akutansi mudhaabah, perbedaan
akutansi al-wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam
hal insentif yang diterima oleh nasabah.65
Sedangkan dalam buku Akuntansi Syariah di Indonesia al
wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak
lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan kesamaan. Wadiah

62

Ibid, h. 50
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 179.
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UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 9.
65
Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 107.
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adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang
kepada pihak yang menerima tittipan dengan catatan kapan
pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan
kembali uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi
penjamin pengambilan barang titipan.66
Landasan hukum yang mengatur pemberlakuan simpanan
tabunngan di bank syariah adalah Fatwa Dewan Syariah
Nasional. Berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000
tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan
yang tidak dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip
wadiah dan mudharabah.67
Akad wadiah pada tabungan disertai dengan kesepakatan
bahwa bank syariah dapat mengelola dan menggunakan dana
tersebut

dan

menjamin

pembayaran

kembali

nominal

simpanannya. Bank syariah tidak pernah berbagi hasil dengan
pemegang dana berakad wadiah. Bank dapat mempergunakan
dana tersebut untuk tujuan komersial dan tidak boleh
menjanjikan imbalan dengan jumlah tertentu di awal akad.
Hanya saja bank boleh memberikan bonus kepada nasabah
dengan jumlah yang ditentukan pihak bank, sehingga pada

66
67

Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 248.
Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h. 3.
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prakteknya besaran bonus yang diberikan tidak sama antara
satu bank syariah dengan bank syariah lainnya. 68
2) Landasan Syari‟ah
a) Al-Qur‟an

َِ ٍِ َُ٘ظح فَاِ ُْ أ
َ َٗئِ ُْ ُم ْْرُ ٌْ َعيَى َسفَز َٗىَ ٌْ ذ َِج ُﺪٗا َماذِثًا فَ ِزَٕاُ ٍَ ْقث
َّ ﻖ
ْ ع ُن ٌْ تَعْعًا فَ ْيي َُإ ِّد اىَّ ِذﻱ
َّللاَ َرتَُّٔ ََٗل ذَ ْنر ُ َُ٘ا
ُ تَ ْع
ِ َّاؤذُ َِ َِ أَ ٍَاَّرَُٔ َٗ ْىيَر
َّ َٗ ُُٔاى َّشَٖا َدجَ َٗ ٍَ ِْ يَ ْنر ُ ََْٖا فَأَُِّّ آ ِشٌ قَيْث
﴾ٕ٨ٖ﴿ ٌُ٘ َعيِي
َ ُ َّللاُ تِ ََا ذَ ْع ََي
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 ia
bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu
(para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa
yang menyembunyikannya, maka sesunggunya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kita melakukan
transaksi hendaknya kita menuliskannya, agar tidak terjadi
kesalahpahaman dikemudian hari, tetapi tidak perlu
menuliskannya jika adanya kepercayaan antara satu sama
lain.

68

Wiroso, Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah (Jakarta: PT.
Grasindo, 2005), h. 21.
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b) Al-Hadist
Menurut hadist berikut adalah:

﴾اُ َعيَ ْي ِٔ ﴿رٗآ اىﺪارقطْى
َ ََ ظ
َ ٍََ ِْ أَ ْٗ َد َﻉ َٗ ِد ْي َعحً فَال
“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (HR.
Daraquthtni).
Berrdasarkan Hadist diatas bahwa maknanya adalah bahwa
seseorang yang diberikan amanat atau dititipi suatu barang dan
lain sebagainya tidak berkewajiban untuk menjamin seolah ia
menjamin akan terjadi sesuatu.
3) Rukun Wadiah
Menurut Hanafiyah rukun al-wadiah ada satu yaitu ijab dan
qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak
termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap
sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas
(sharih) maupun dengan perkataan samara (kinayah). Hal ini
berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan
dan yang dititipi barang dengan mukalaf, tidak sah apabila yang
menitipkan dan menerima benda titipan adalah anak yang
belum dewasa (shaby).

45

Menurut syafi‟iyah al-wadiah memiliki tiga rukun, yaitu:
1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah
barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki
menurut syara‟.
2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan,
disyaratkan bagi penitip dan peneima titipan sudah baliqh,
berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syaratsyarat berwakil.
3) Shigat ijab dan qabul al-wadiah, disyaratkan pada ijab kabul
ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas
maupun samar.
Menurut Jumhu Ulama rukun wadiah ada empat yaitu:
1) Satu dan dua adalah dua orang yang bertransaksi (pemilik,
harta, penitip, dan penerima harta titipan).
2) Harta yang dititipkan.
3) Shighah (Ijab qabul).69
b. Mudharabah
1) Pengertian Mudharabah
Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah
penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga
ia mendapatkan presentase keuntungan.70
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Mufthi Afif, Jurnal Ekonomi Islam, Analisis Kritis Implementasi Akad Wadi‟ah
(Ponorogo: ISID, 2014). h. 45.
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Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah penyimpan
dana atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik
dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Bank kemudian
melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam
yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh
tersebut baik dalam bentuk murabahah, ijarah, mudharabah,
musyarakah atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya
akan dibagi hasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan
nisbah yang di sepakati. Dalam hal ini bank menggunakannya
untuk melakukan mudhrabah kedua, maka bank bertanggung
jawab penuh atas kerugian yang terjadi.71
1) Dasar Hukum Mudharabah
a) Al-Qur‟an

ْ َّيِ آ ٍَُْ٘ا أَ ْٗفُ٘ا تِ ْاى ُعقُ٘ ِد أُ ِحي
د ىَ ُنٌ تَ ِٖي ََحُ ْاْلَّْ َع ِاً ئِ ََّل
َ يَا أَيَُّٖا اىَّ ِذ
َّ َُّ ص ْي ِﺪ َٗأَّرُ ٌْ ُحزًُ ۗ ِئ
َّللاَ يَحْ ُن ٌُ ٍَا
َّ ٍَا يُ ْريَ ٰى َعيَيْ ُن ٌْ َغي َْز ٍُ ِحيِّي اى
ُ﴾ٔ﴿ي ُِزيﺪ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah:1)
Makna dari ayat diatas ialah seseorang dengan mempunyai
keterikatan atau perjanjian dalam jual beli seperti halnya dalam
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Ibid, h. 39.
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BMT, dimana ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia
harus memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat atau
disepakati antara kedua belah pihak atau lebih dan tidak untuk
mengingkarinya.
b) Al-Hadist

 شَالَز: ٌَ َّصيَّى َّللا َعي ْي ِٔ ٗ َسي
ُ ِْ َع
َ َّللا
َ َ ق: اه
َ َ ق، صَٖيْة
ِ اه َرسُ٘ ُه
، يز
َ ار
َ َ َٗ ْاى َُق،  ْاىثَ ْي ُع ئِىَى أَ َجو، ُفِي ِٖ َِّ اىْثَ َز َمح
ِ  َٗأَ ْخالَغُ اىْثُ ِّز تِاى َّش ِع، ُ ظح
د َلَ ىِيْثَي ِْع
ِ ىِ ْيثَ ْي
Ada tia hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan
gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR
Ibnu Majah, 2289).
4. Produk-Produk Simpanan
Pelayanan

jasa

simpanan

berupa

simpanan

yang

diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan
tidak terikat atas jangka waktu dan syarat dalam penyertaan
penarikannya. Berkaitan dengan itu, Jenis simpanan yang dapat
dikumpulkan BMT adalah sangat beragam sesuai denan kebutuhan
yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari
berlakunya di BMT tersebut adalah sebagai berikut:
a. Simpanan Wadiah
Simpanan wadiah adalah titipan dana yang sewaktu-waktu
dapat ditarik oleh pemilik dana atau anggota dengan cara
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mengeluarkan surat berharga pemindahan atau transfer dan
perintah membayar lainnya. Dengan kata lain, fasilitas simpanan
wadiah bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemerintah
bukuan dan bukan investasi guna mendapat keuntungan seperi
halnya tabungan dan deposito (simpanan murni).72
b. Simpanan Mudharabah
Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang
menyetorkan dana dan penarikannya dapat dilakukan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian
hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana,
maupun antara banl penerima dana. Lebih jauh prinsip mudharabah
dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produksi pendanaan
maupun pembiayaan (simpanan bagi hasil).73 Variasi jenis
simpanan yang berakad mudhrabah dapat dikembangkan dalam
berbagai jenis variasi yaitu:
a) Simpanan Idul Fitri
b) Simpanan Qurban
c) Simpanan pendidikan
d) Simpanan berjangka
e) Simpanan haji

72

Op. Cit, h. 66
Muhammad Ilnu, Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Yogyakarta:
UII Press, 2002), h. 67.
73
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Selain jenis simpanan diatas BMT juga mengelola dana
ibadah seperti zakat, infaq, dan sodaqoh yang dalam hal ini
BMT berfungsi sebagai amil.
E. Pendapatan
1. Pengertian Pendapatan
Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah
perusahaan maupun lembaga keuangan karena pendapatan akan dapat
menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu
perusahaan maupun lembaga keuangan harus berusaha semaksimal
mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan dengan
menggunakan sumber yang ada dalam perusahaan maupun lembaga
keuangan sefisien mungkin.
Menurut teori Gregory Mankiw yaitu laba dapat dikategorikan
sebagai pendapatan, “pendapatan yang diperoleh dari laba adalah hasil
pengangguran dari pendapatan total dikurangi biaya total. Pendapatan
total (total revenue) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh
suatu perusahaan dari penjualan produknya.
Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum
yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan
mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan
semula.74
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Nurul Huda, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Prenada Nedia Group, 2009), h. 21.
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Pendapatan atau income menurut Kamus Bisnis Islam disebut juga
dengan ratib, salary, reward yang merupakan uang yang diterima
seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji (wage), upah, sewa, laba
dsb.75 Sedangkan mmenurut Kamus istilah Keuangan dan Perbankan,
pendapatan merupakan penerimaan uang tunai yang diperoleh selama
jangka waktu tertentu baik dari hasil penjualan barang maupun jasa
atau piutang ataupun dari sumber-sumber lain.76 Jadi menurut istilah,
pendapatan adalah uang yang diterima seseorang sebagai hasil
penjualan barang atau jasa.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah:
a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan
kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa
diperoleh dari hasil kerja tersebut.
b. Jenis pekerjaan, terdapat banyak jenis pekerjaan yang dapat
dipilih

seseorang

dalam

melakukan

pekerjannya

untuk

mendapatkan penghasilan.
c. Kecakapan dan keahlian, dengan bekal kecakapan keahlian yang
tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang
pada akhirnya pula terhadap penghasilan.
d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan,
semakin besar dorongan untuk melakukan pekerjaan, semakin
besar pula penghasilan yang diperoleh.
75
76

Ibid, h. 80
Alimansyah dan Padji, Kamus Istilah.. h. 456.
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e. Keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat disamkan dengan
ketekunan,

keberanian

untuk

menghadapi

segala

macam

tantangan.
f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha
yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya
modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat
memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang
akan diperoleh.
2. Macam-macam Pendapatan
Pendapatan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, adapun
menurut lipsey pendapatan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh
atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan
pajak

penghasilan

perorangan.

Sebagian

dari

pendapatan

perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah
tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
b. Pendapatan disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang
dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu
pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.
3. Prinsip pendapatan
Prinsip pendapatan mengatur tentang kapan pendapatan dicatat dan
jumlah pendapatan yang dicatat. Prinsip umum yang menjadi pedoman
dalam

menentukan

kapan
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pencatatan

pendapatan

dilakukan,

menetapkan bahwa pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan
sebelumnya, prinsip umum mengenai jumlah pencatatan pendapatan
menetapkan bahwa pendapatan dicatat sebesar nilai tunai barang atau
jasa yang diserahkan kepala konsumen.
F. Kerangka Pikir
Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang
dalam

melaksanakan

pembiayaan

dan

produk

simpanan

dengan

menggunakan akad berdasarkan prinsip bagi hasil. Baitul Maal Wat
Tamwil

(BMT)

adalah

lembaga

keuangan

dengan

kegiatan

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi, mendukung pelaku usaha kecil bawah dengan
mendorong kegiatan untuk menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya
dan menabung.
Dalam kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana lembaga
keuangan syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi
karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana, dan
keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang
menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang
telah disepakati sebelumnya. Disebut pembiayaan karena lembaga syariah
menyediakan

dana

guna

membiayai

kebutuhan

nasabah

yang

memerlukannya dan layak memperolehnya dengan menggunakan prinsip
bagi hasil. Berdasarkan adanya kegiatan lembaga keuangan syariah
menjadi hal menarik untuk diteliti.
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Dasar kerangka pikir pada penelitian ini, adalah:

Pembiayaan
(X1)
Pendapatan BMT
(Y)
Simpanan (X2)

Untuk fokus variable penelitian ini sebagai berikut:
X1 : Pembiayaan
X2 : Simpanan
Y

: Pendapatan BMT
Berdasarkan skema diatas bahwa terdapat dua variabel X dan satu
variabel Y, dimana variabel X1 yaitu pembiayaan, variabel X2 simpanan
dan variabel Y pendapatan.

G. Tinjauan Pustaka
1. Penelitian dari Suryati tahun 2012 dengan judul “pengaruh
Pembiayaan Mudharabah BMT Binamas terhadap perkembangan
usaha dan pendapatan nasabah mudharabah di Bmt binamas
purworejo” dengan hasil penelitian terlihat bahwa pemberian
pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha nasabah
memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dibutikan
dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,717 dan critical ratio (t-hitung)
7,664 ; lebih besar dari nilai tabel t-tabel yaitu 1,995; dan probilitas
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sebesar 0,001 yang berarti bahwa jalur tersebut signifikan karena
p<0,05. Interpretasi yang dapat dijabarakan dari koefisien jalur
tersebut yaitu perkembangan usaha dapat dipengaruhi oleh pembiayaan
mudharabah sebesar 71,7% dan sisanya (28,3%) dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam peneitian ini.77
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu dimana
penelitian dari Suryati hanya ada dua variabel yaitu variabel X nya
adalah pembiayaan mudharabah dan variabel Y nya pendapatan
nasabah dan dalam penelitian Suryati pembiayaan mudharabah
memiliki pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pendapatan
nasabah tapi penelitian penulis pembiayaan tidak berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pendapatan nasabah.
2. Novia Endah saputri, tahun 2014 dengan judul “Pengaruh pembiayaan
Mudharabah terhadap Pendapatan (suatu kasus pada BMT‟X‟) dengan
hasil koefisien determinasinya atau koefisien penentunya sebesar
57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktorfaktor lain. Persamaan regresi yang didapat adalah, Y= 2888000 +
0,058X artinya; (a) = konstanta sebesar 2888000 yaitu apabila X = 0
atau tidak ada pembiayaan mudharabah, maka pendapatan BMT (Y)
sebesar 2888000. (b) = koefisien regresi sebesar 0,058 menyatakan
jika X atau pembiayaan mudharabah naik satu satuan, maka
pendapatan BMT atau variabel Y akan naik sebesar 0,058. Kemudian
77

Suryati, 2012. Pengaruh Pembiayaan BMT Binamas Terhadap Perkembangan Usaha
dan Pendapatan Nasabah di BMT Binamas Prworejo, Bandung: PPS Unpad.
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berdasarkan perhitungan dengan uji t dan uji f statistik, hasil angka
kedua uji tersebut lebih kecil dibandingkan nilai signifikan yaitu 0,000
< 0,05.78
Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu dimana
penelitian diatas hanya membahas pembiayaan mudharabah saja,
sedangkan penelitian penulis mencakup pembiayaan dan simpanan
yaitu berisikan tiga variabel. Penelitian diatas menunjukan pembiayaan
mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan,
sedangkan dalam penelitian penulis dihitung menggunakan SPSS yang
berpengaruh positif dan signifikan adalah Simpanan. Penelitianpenelitian diatas seharusnya menambah variabel sehingga dapat
dibandingkan dengan variabel satu dengan variabel lainnya.
H. Hipotesis
Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak
bisa ditinggalkan, karena merupakan intrumen kerja dari teori.79Ada dua
macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian yaitu
hipotesis Nol dan hipotesis alternatif.80 Hipotesis nol menatakan tidak
adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh antara
Variabel X dan Variabel Y. Hipotesis aternatif menyatakan adanya
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Novia Endah Saputri, 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan
(Suatu Kasus pada BMT “X”), Jakarta: UIN.
79
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES,
1989), h. 43.
80
Ety Rochaeti dkk, Metode Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPPS (Jakarta: Penerbit
Mitra Wacana Media, 2007), h. 104.
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hubungan hubungan antara variabel X dan Variabel Y atau adanya
perbedaan antara dua kelompok.81
H1: Ada pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan pada BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung tengah Periode 2005-2015
H2: Ada pengaruh simpanan terhadap pendapatan pada BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung tengah Periode 2005-2015.

81

Suharsimi Arikurto, Prosedur suatu Pendekatan Praktik (Jakarta, Rineka Cipta, 2010),

h. 112-113
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Peneltian ini termasuk penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang
menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan
yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Adapun jenis
penelitian lainnya yaitu:
a. Penelitian Pustaka (Library research) dalam penulisan ini penulis
menelaah

data

tertulis

yang

berhubungan

dengan

topik

permasalahan penelitian baik dalam bentuk buku, artikel makalah,
Koran, majalah, dan lain-lain untuk menemukan kajian teoritis.
Dimana berupa buku tentang perbankan syariah dan BMT atau
jurnal dan artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini.
b. Penelitian Lapangan (field research) menggunakan pengumpulan
data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di BMT
Laa-Roiba Kota Gajah Lampung tengah dengan mengambil data
laporan tahunan, sejarah BMT, dan jenis produk didalamnya.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif, yaitu suatu metode
penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel

dengan variabel lainnya, serta menguji dan mengemukakan kebenaran
suatu masalah atau pengetahuan.82
B. Sumber Data
Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh dalam
penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objeknya
dan diolah sendiri suatu organisasi atau perorangan. Data ini bisa
berupa observasi yang akan dilakukan di BMT Laa-Roiba Kota Gajah
Lampung Tengah.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari oleh suatu oganisasi
atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.83 Data
ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada diantaranya AlQuran, Al-Hadist, buku-buku, dan jurnal.
C. Teknik Pengumpulan Data
a. Data adalah informasi yang akan diolah dan digunakan untuk
membuktikan kebenaran teori, menyimpulkan tentang sesuatu maupun
mencari jawab atas hipotesa penelitian yang diajukan. 84 Observasi
Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala
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Morissan, Metode Penelitian Survey (Bandung: Rienika Karya, 2008), h. 34.
J. Supranto, Metode Ramalan Kuantitatif Untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.
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atau fenomena yang ada pada objek penelitian.85 Dalam penelitian ini
observasi yang dilakukan yaitu langsung ke lokasi BMT Laa-Roiba Kota
Gajah Lampung Tengah.
b. Dokumentasi
Pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara
mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip,
surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan yang lainnya.
Teknik pengambilan data ini berupa data-data laporan keuangan, produk
pembiayaan maupun simpanan dan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang di
tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini perlu dijelaskan populasi dan
sampel yang dapat digunakan sumber data.86 Populasi dalam peneitian
ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Periode penelitian yang
dilakukan yaitu sepuluh tahun dari tahun2005 sampai dengan 2015.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi
85

Moh. Prabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D (Bandung: ALFABETA
,2013), h. 285.
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yang diambil. Bila hasil penelitian akan di generalisasikan (kesimpulan
data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel
yang digunakan sebagai sumber data harus respresentatif dapat
dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random
sampai jumlah tertentu.87 Sampel dalam peneitian ini adalah BMT
Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah.
E. Teknik Analisis Data
1. Statistik Deskriptif
Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu
data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai
maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness
(kemencengan distribusi), skawness dan kurtosis merupakan uuran
untuk melihat apakah variabel terdistribusi secara normal atau tidak.
Skawness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur
puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara normal,
mempunyai nilai skawness dan kurtosis nol.88
Statistik Deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi
informasi

yang

lebih

jelas

dan

mudah

dipahami

dalam

menginteprestasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik
deskriptif dalam penelitian juga menjadi proses transformasi data

87

Ibid.
Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program
Badan Penerbit UNDIP, cet. IV, 2009) h. 19.
88
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SPSS (Semarang:

dalam bentuk tabulasi. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan
penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.89
2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam model regresi dilakukan untuk
menghindari adanya bias dalam pengambilan keputusan. Dalam
penelitian ini digunakan empat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas,
uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal atau tidak. Jika variabel residual memiliki
distribusi tidak normal maka hasil uji bias. Untuk menguji
normalitas dalam penelitian ini mengunakan uji KolmogrovSmirnov. Hipotesis yang dapat dibuat adalah:
H0

: variabel residual terdistribusi normal

HA

: variabel residual tidak terdistribusi normal

Pengambilan keputusan:
Jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima
Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka HA ditolak. 90
b. Uji Multikolinieritas
Uji

multikolinieritas adalah situasi adanya

korelasi

variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya.
89

Nur Idrantoro dan Bambang Suparno, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi
dan Manajemen (Yogyakarta: Lembaga Penerbit, 2002. H. 170).
90
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel
saling berhubungan secara linier. Uji multikolinieritas dapat dilihat
dari Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua
ukuran ini menunjukan sikap variabel independen manakah yang
dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi
jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai
VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa
multikolinieritas yang terjadi jika tidak bebahaya (lolos uji
multikolinieritas).91
c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitisitas.
Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji
Glejser yaitu dengan meregresi nilai-nilai absolut residual terhadap
variabel independen dengan persamaan regresi. Jika hasil regresi
mempunyai nilai signifikan pada tiap variabel independen > 0,05,
maka model terbebas dari heteokedastisitas.sebaliknya jika nilai

91
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siginikan pada tiap variabel independen < 0,05, maka model
terkena heteokedastisitas.92
d. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam
sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 sebelumnya.untuk menguji autokorelasi menggunakan
statistik Ljung Box. Kriteria ada tidaknya autokorelasi adalah jika
jumlah lag yang signifikan lebih dari dua, maka dikatakan terjadi
autokorelasi. Jika lag yang signifikan dua atau kurang dari dua,
maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Hasil uji Ljung Box juga
konsisten dengan uji Durbin Watson maupun uji Breusch-Godfrey.
F. Analisis Regresi Berganda
Analisis

data

yang

digunakan

adalah

regresi

linier

berganda.Analisis regresi linier berganda adalah sebuah teknik yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas
(independen) dan variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan
untuk mengetahui bagaimana variabel dependen kriterium dapat diprediksi
melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun
simultan, Dengan rumus sebagai berikut:

Y = a+b1X1+b2X2+....+bnXn
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Ibid, h. 95-96
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Keterangan :
Y = Variabel dependen
X1 dan X2 = Variabel independen
A = konstanta yaitu (nilai Y bila X1, X2,….Xn= 0)
b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
G. Uji Persamaan Regresi
1. Koefisien determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu.Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel-variabel dependen.93 Koefisien determinasi yaitu untuk
mengetahui

seberapa

besar

kontribusi

variabel

independen

(pembiayaan dan simpanan) terhadap variabel dependen (pendapatan
BMT).
2. Uji Hipotesis secara Parsial (uji t)
Pengujian t statistik adalah pengujian terhadap masing-masing
variabel independen. Uji t (coefficient) akan dapat menunjukkan
pengaruh masing-masing variabel independen (secara parsial). Uji
signifikan ini dilakukan dengan menggunakan uji statistk t. Pengujian
ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap

93

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 97.
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variabel dependen secara parsial dengan derajat keabhsahan 5%.
Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi
yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Jika nilai Sig < α Maka H0 ditolak
b) Jika nilai Sig > α maka H0 diterima
3. Uji Secara Simultan (uji f)
Pengujian F statistik adalah uji secara bersama-sama seluruh
variabel independennya terhadap variabel dependennya.Uji ini
dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan
nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. Pengambilan kesimpulannya
adalah dengan melihat nilaisig α (5%) dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. nilai Sig < α maka H0 ditolak
2. nilai Sig > α maka H0 diterima
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Sejarah Singkat BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
KSPS BMT LAA-ROIBA Kotagajah awalnya adalah kelompok
usaha bersama yang berdasarkan pemikiran beberapa pemuda dusun
srirahayu III Kotagajah, untuk mengupayakan permodalan sendiri. Karena
pada saat musim penggarapan sawah para petani sering kekurangan modal
untuk biaya usaha pertanian. Maka dibentuklah usaha bersama yang
bersifat permanen dan mengikat.
Wadah usaha bersama ini didirikan 10 orang yang kemudian
disebut Anggota pendiri. Pada tanggal 12 April 2002 dan diberi nama
Kelompok Usaha Bersama Laa-Roiba. Sedangkan permodalan yang
dihimpun dari anggota adalah dengan iuran tiap selesai panen padi sawah.
Pada pertemuan tanggal 9 April 2007 atas kesepakatan Anggota
dalam rapat anggota yang

dihadiri seluruh anggota yang pada saat itu

berjumlah 40 (empat puluh) orang,Kelompok Usaha Bersama Laa-Roiba
dijadikan Koperasi dan menetapkan :Badan Hukum
1. Nama dan bentuk Koperasi
2. Badan Pengurus dan Badan Pengawas
3. Simpanan Pokok dan Simpanan wajib
4. Mengajukan

Dengan menjadi Koperasi tentunya memicu untuk lebih maju dan
siap bersaing dengan koperasi-koperasi/BMT-BMT yang ada di Kotagajah
dan sekitarnya dan juga perbankan.
KSPPS Laa-Roiba Albarokah Kota Gajah berkedudukan kurang
lebih 500 km dari pasar kota gajah arah Seputih Raman, menghubungkan
beberapa Kecamatan yaitu sebelah utara Kecamatan Seputih Raman
sebelah Timur kecamatan Sukaraja Nuban sebelah selatan kecamatan
Punggur dan sebelah barat kecamatan Gunung Sugih. Merupakan posisi
yang strategis dan bagus karena lingkungan pertanian dan pasar, sehingga
pelayanan atas petani dan pedagang dekat dan mudah.94
B. Visi dan Misi BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
Setiap intitusi termasuk di dalamnya BMT dapat dipastikan
memiliki visi dan misi untuk menjalankan aktivitas usahanya. Adapun visi
dari BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah adalah menjadi
lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam perdampingan usaha
kecil yang mandiri.
BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah memiliki misis
yang yang ingin dicapai dalam menjalankan aktivitas usahanya. Misi
tersebut antara lain :
1. Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu
memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah sehingga menjadikan
umat yang mandiri. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah
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Arsip Dokumen BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah, 2017.
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yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan
lembaga syariah lain, sehingga membangun tataan ekonomi yang
penuh kesejahteraan dan keadilan.
2. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atau dasar ta‟awun dari
golongan aghniya, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan
mencegah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, dan
shodaqoh, guna mempercepat prosesmenyejahterahkan umat, sehingga
terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
3. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan
modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi umat,
sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syariah yang sehat dan
tangguh.
4. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan
dan membangun keadilan ekonomi umat, sehingga menghantarkan
umat islam sebagai khoera umat.95
C. Struktur Organisasi BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang
mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di
dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah,
anggota pemegang simpanan pokok, dewan syariah, Pembina manajemen,
pemasaran, kasir, dan pembukuan. Struktur organisasinya yaitu:

95

Ibid.
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D. Produk-produk BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah
1. Produk pembiayaan
a. Mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah akad yang dilakukan antara dua
pihak, dimana anggota sebagai mudharib (pengelola usaha) dan
BMT sebagai shahibul maal (penyedia modal) atas kerjasama ini
berlaku system bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.
b. Murabahah
Pembiayaan melalui sistem pengadaan barang dan di dalamnya
terdapat kesepakatan besarnya pemberian mark up dan pembayaran
secara jatuh tempo sesuai kesepakatan (akad).
c. Qardul Hasan
Pembiayaan dengan tujuan kebijakan yang diperuntukan bagi
anggota dengan pertimbangan social dan tidak tidak diambil
keuntungan

dari

padanya,

anggota

hanya

diwajibkan

mengembalikan pokok pinjaman saja.
Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar
produk pembiayaan syariah dibagi dalam tiga kategori yang
dibedakan berdasarkan penggunaannya yaitu transaksi berupa jual
beli, prinsip sewa, dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Untuk
kategori jual-beli dan sewa, tingkat keuntungan banyak ditentukan
di depan dan menjadi harga atas barang dan jasa yang dijual.
Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang
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menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, dan
istishna serta produk yang meggunakan prinsip sewa atau ijarah.
Sedangkan pada kategori jasa, tingkat keuntungan

BMT

ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip
bagi hasil.
Pada produk pembiayaan pola bagi hasil keuntungan
ditentukan oleh nisbah yang disepakati dimuka, produk BMT yang
termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan
mudharabah.96
2. Produk Simpanan
a. Simpanan sukarela
merupakan simpanan anggota yang didasarkan atas akad wadi‟ah
yadhamanah yaitu atas izin pemilik dana lembaga boleh
menggunakan untuk operasional dan mudharabah yaitu simpanan
yang didalamnya ada perjanjian pembagian nisbah bagi hasil.
b. Simpanan berjangka
Merupakan simpanan yang berdasarkan prinsip mudharabah,
dengan prinsip ini simpanan dari pemilik modal akan diperlakukan
sebagai investasi oleh pengelolah dana. BMT akan memanfaatkan
dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada
masyarakat dengan professional dan sesuai dengan syariah. Hasil

96

Wawancara dengan Bronto Husodo, Manajer Utama BMT Laa-Roiba Kota Gajah
Lampung Tengah, tanggal 5 July 2017.
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usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan BMT sesuai nisbah
yang telah disepakati.
c. Simpanan pendidikan
Merupakan simpanan yang dikhususkan untuk kepentingan
pendidikan sampai jenjang lulus SLTA, simpanan ini didasarkan
pada akad wadiah yadhomanah.
d. Simpanan wadi‟ah
Merupakan simpanan yang berdasarkan titipan ketentuan yang
bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja berdasarkan
kesepakatan.
E. Analisis Perkembangan Pembiayaan dan Simpanan
Data-data yang dipergunakan dalam analisis ini didapat dari
laporan keuangan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah. Berikut
ini penulis akan menyajikan data pembiayaan dan simpanan selama
sepuluh tahun terakhir dar tahun 2005 sampai dengan 2015.
Table 4.1
Data Laporan Pertahun Pendapatan dari Pembiayaan dan Simpanan BMT
Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode 2005-2015.
tahun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Pembiayaan
46050000
49844350
60968915
86509800
117554659
155731000
277282200
449848000

Simpanan
27576962
29918968
50131955
80563451
83547451
132787460
228769480
269272880
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2013
2014
2015

172855877
4241702042
6601953449

1147944662
4221292100
7404808040

(Sumber : Laporan Keuangan PertahunBMT Laa-Roiba 2005-2015, data diolah)
Dapat ditarik kesimpulan dari laporan keuangan diatas bahwa nilai
pembiayaan dan simpanan meningkat dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2015, dimana nilai pembiayaan pada tahun 2005 sebesar Rp.
46.050.000,-, dan nilai pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp.
6.601.953.449,-. Sedangkan pada nilai simpanan pada tahun 2005 sebesar
Rp. 27.576.962 dan nilai simpanan pada tahun 2015 sebesar Rp.
7.404.808.040,-. Jika melihat langsung dari tahun 2005 sampai dengan
tahun 2015 mengalami peningkatan pada nilai pembiayaan dan simpanan,
namun nilai pembiayaan pada tahun 2013 mengalami penurun dimana
nilai pembiayaan sebesar Rp. 172.855.877 sedangkan pada tahun 2012
angka lebih besar dari pada tahun 2013 sebesar Rp. 449.848.000,-, hanya
satu tahun yang mengalami penurunan, dan dilihat dari tahun selanjutnya
nilai pembiayaan dan simpanan mengalami peningkatan terus menerus.
F. Analisis Perkembangan Pendapatan BMT
Berikut ini penulis akan menyajikan data pendapatan BMT Kota
Gajah Lampung Tengah selama sepuluh tahun dari tahun 2005 sampai
dengan tahun 2015.

74

Table 4.2
Data Pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah Periode
2005-2015.
tahun
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Pendapatan BMT
51155810
56253694
70393157
115426710
142401361
182927869
336634343
544458699
3155019854
7746700433
13098772163

(Sumber : Laporan Keuangan PertahunBMT Laa-Roiba 2005-2015, data diolah)
Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan BMT dari
tahun 2005 sampai dengan 2015. Dimana pada tahun 2005 pendapatan
sebesar Rp. 51155810,-, dan pada tahun 2015 pendapatan sebesar Rp.
13.098.772.163,-. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kenaikan
pendapatan BMT setiap tahunnya.
G. Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data
yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, variance, maximum,
minimum, sum range, kurtosis dan skawness (kemencengan distribusi).
Analisis deskriptif dilakukan pada populasi yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah yang
berupa sampel laporan keuangan pada BMT tersebut.
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan BMT,
sebagai variabel independennya adalah pembiayaan dan simpanan.
Analisis deskriptif menggunakan data asli perusahaan sampel.
Table 4.4
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Jumlah Sampel, Minimum dan Maximum)
Variabel
Pembiayaan
Simpanan
Pendapatan BMT
Sumber: Data diolah

Jumlah Sampel
11
11
11

Minimum
17,13
17,65
17,75

Maximum
22,73
22,61
23,30

Table 4.5
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Mean, Median dan Standar Deviasi)
Variabel
Pembiayaan
Simpanan
Pendapatan BMT
Sumber: Data diolah

Mean
19,2396
19,2845
19,7924

Median
18,8636
18,7043
19,0246

Standar Deviasi
1,91142
1,69019
1,99152

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.5 dan tabel 4.4 diatas
menunjukan bahwa terdapat 11 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel
yang diteliti. Pada variabel Pembiayaan menunjukan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 17,65 dan nilai terbesar
(maximum) sebesar 22,61. untuk nilai tengah (median) sebesar 18,8636
dimana menunjukan bahwa 50% populasi BMT mempunyai presentase
pertumbuhan aktiva sebesar 18,8636 ke atas dan 50% nya mempunyai
presentase pertumbuhan aktiva 18,8636 ke bawah. Penyebaran data
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dibawah rata-rata, namun mendekati nilai rata-rata (mean) sebesar 19,2845
sehingga di mungkinkan data ekstrim kecil. Selanjutnya standar deviasi
sebesar 1,91142 menunjukan bahwa penyebaran data cukup besar dan
cukup bervariasi.
Variabel simpanan, menunjukan jarak data yang cukup jauh, yaitu
nilai terkecil (minimum) sebesar 17,13 dan nilai terbesar (maximum)
sebesar 22,73, untuk nilai tengah (median) sebesar 18,7043 dimana
menunjukan

bahwa

50%

populasi

BMT

mempunyai

presentase

pertumbuhan aktiva sebesar 18,7043 ke atas dan 50% nya mempunyai
presentase pertumbuhan aktiva 18,7043 ke bawah. Penyebaran data
dibawah rata-rata, namun mendekati nilai rata-rata (mean) sebesar 19,2396
sehingga di mungkinkan data ekstrim kecil. Selanjutnya standar deviasi
sebesar 1,91142 menunjukan bahwa penyebaran data cukup besar dan
cukup bervariasi.
Variabel pendapatan BMT, menunjukan jarak data yang cukup
jauh, yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 17,75 dan nilai terbesar
(maximum) sebesar 23,30 untuk nilai tengah (median) sebesar 19.0246
dimana menunjukan bahwa 50% populasi BMT mempunyai presentase
pertumbuhan aktiva sebesar 19,0246 ke atas dan 50% nya mempunyai
presentase pertumbuhan aktiva 19,0246 ke bawah. Penyebaran data
dibawah rata-rata, namun mendekati nilai rata-rata (mean) sebesar 19,7924
sehingga di mungkinkan data ekstrim kecil. Selanjutnya standar deviasi

77

sebesar 1,69019 menunjukan bahwa penyebaran data cukup besar dan
cukup bervariasi.
H. Uji Asumsi Klasik
Pengujian Hipotesis dengan model regresi linier berganda harus
menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian asumsi
klasik ini dimaksudkan agar variabel pembiayaan, simpanan menjadi
estimator atas variabel dependen pendapatan BMT tidak bias. Apabila
tidak ada gejala asumsi klasik yaitu autokorelasi, multikolinieritas,
heterokedastisitas, dan normalitas dalam pengujian hipotesis dengan
model yang digunakan, maka diharapkan dapat menghasilkan suatu model
yang baik sehingga hasil analisisnya juga baik dan tidak bias.
1. Uji Normalitas
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data berdistribusi
normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik
non parametric Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan
adalah:
Ho = data residual berdistribusi normal
Ha = data residual tidak berdistribusi normal
Dengan pengambilan keputusannya adalah:
1) Jika nilai signifikansi < α maka Ho ditolak
2) Jika nilai signifikansi > α maka Ha diterima
Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov < 0,05 maka Ho
ditolak, jika data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi
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pada nilai Kolmogorov-Smirnov > 0,05 maka Ho diterima, jadi data
residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ( uji KolmogorovSmirnov) dapat dilihat pada table 4.6 di bawah ini :
Table 4.6
Hasil Uji Normalitas
(Uji Kolmogorov-Smirnov)
Sampel

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z

Signifikansi

Simpulan

11

0,582

0,887

Ho diterima

Sumber: Data diolah

Hasil uji normalitas (uji Kolmogrorov-Smirnov) pada table 4.6 di
atas menunjukan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,887 hal ini
menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai tingkat
kepercayaan (a = 0,05) oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ha
ditolak dan menerima Ho sehingga data residual berdistribusi normal.
2. Uji Multikolinieritas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel
saling berhubungan secara linier. Uji multikolonieritas dapat dilihat
dari Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran
ini menunjukan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan
variabel independen lainnya. Multikolinieritas terjadi jika nilai
tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jika nilai VIF tidak ada
yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinieritas yang
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terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikolinieritas). Hasil uji
multikolinieritas (uji VIF) dapat dilihat pada table 4.7 di bawah ini:
Table 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
(Uji VIF)
Variabel Independen
Pembiayaan
Simpanan
Sumber: Data diolah

Tolerance
0,123
0,123

VIF
8,147
8,147

Hasil uji multikolinieritas (uji VIF) pada tabel 4.7 menunjukan
bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance dari 0,1 yang berarti
bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas atau
terbebas dari multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat
homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Metode
yang

digunakan

untuk

mendeteksi

ada

tidaknya

gejala

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji
Glejser.

Dasar

pengambilan

keputusannya

adalah

dengan

membandingkan nilai signifikansi variabel independen dengan nilai
tingkat kepercayaan (α = 0,05). apabila nilai signifikansi lebih besar
nilai α (sig > α), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi
tidak terdapat gejala heteroskedastisistas. Hasil uji heteroskedastisitas
(uji Glejser) dapat dilihat pada table 4.8 di bawah ini:
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Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
(Uji Glejser)
Sampel
11

Variabel
Pembiayaan
Simpanan

Signifikansi
0,925
0,485

Sumber: Data diolah
Hasil uji heteroskedastisitas (uji Glejser) pada tabel 4.8 di atas
menunjukan bahwa variabel independen Pembiayaan memiliki nilai
signifikansi 0,925 variabilitas Simpanan memiliki nilai signifikan
sebesar 0,485 Dapat disimpulkan bahwa tidak satupun variabel
independen pembiayaan dan simpanan memiliki nilai sig di bawah
nilai α (0,05). oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model regresi
tidak terdapat gejala heteroakedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1).
Konsekuensi dari adanya autokorelasi adalah peluang keyakinan
menjadi besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan di taksir
terlalu rendah. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.9 di
bawah ini:
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Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
(Ljung Box)
Lag
9
Sumber: Data diolah

Test Value
0,02694

Signifikiansi
1,000

Ditarik dari hasil di atas uji autokorelasi menggunakan uji Ljung
Box yang berarti bahwa, jika jumlah lag yang signifikan dua atau kurang
dari dua, maka dikatakan tidak ada autokorelasi. Hasil diatas menunjukan
bahwa nilai signifikan sebesar 1,000 yang berarti bahwa < 2, sehingga
tidak terjadi korelasi.
I. Analisis Regresi Berganda
Analisis pengaruh pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatan
BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampung Tengah dapat dilihat dari analisis
regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel
4.10 di bawah ini:
Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis regresi
Model
Koefisien
(Constant)
0,427
Pembiayaan
-0,176
Simpanan
1,183
Sumber: Data diolah

thitung
0,655
-1,851
14,090

Signifikansi
0,531
0,101
0,000

Berdasarkan hasil analisis di atas tertera pada ringkasan tabel
diperoleh persamaan model regresi yaitu:
Pendapatan BMT = 0,427 – 0,176 (Pembiayaan) + 1,183 (Simpanan)
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J. Uji Persamaan Regresi
1. Uji Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam model dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Namun penggunaan Koefisien Determinasi R 2 memiliki
kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang
dimasukan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel maka R2
meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu,
koefisien determinasi dalam penelitian menggunakan nilai Adjusted
R2. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:
Tabel 4.11
Hasil Uji Determinasi
R
0,639
Sumber: Data diolah

R Square
0,409

Adjusted R Square
0,261

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, koefisien korelasi adalah
sebesar 0,639 ini artinya jumlah pembiayaan dan simpanan
mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Dimana hubungan yang
positif artinya, jika pembiayaan dan simpanan bertambah maka
pendapatan BMT akan naik, atau sebaliknya jika pembiayaan dan
simpanan berkurang maka pendapatan akan turun.
Besarnya koefisien determinasi atau adjusted R 2 atau koefisien
penentunya adalah sebesar 0,409 = 40,9% artinya pendapatan dapat
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dipengaruhi pembiayaan dan simpanan sebesar 40,9% sedangkan
sisanya sebesar 50,1% dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Uji Hipotesis secara Simultan
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara
simultan pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatan BMT dapat
dilihat dari hasil uji F. Kriteria pengujiannya apabila nilai p value <
0.05, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Hasil uji F dapat dilihat
pada tabel 4.12 di bawah ini:
Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan
ANOVA (b)
Sampel
11

F
Sig.
Simpulan
623.601
0.000(a)
Model regresi dapat digunakan
Hasil uji F pada tabel 4.12 diperoleh F hitung = 623,601 dengan

nilai p value = 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho
ditolak, yang berarti variabel-variabel independen secara bersamasama berpengaruh signifikan tergadap variabel dependen.
3. Uji Hipotesis Secara Parsial
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial
pembiayaan dan simpanan dapat dilihat dari hasil uji t. kriteria
pengujiannya apabila nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa
Ho diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada table 4.13 di bawah ini:
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Table 4.13
Hasil Uji Parsial
Variabel
(Constant)
Pendapatan BMT
Pembiayaan
Simpanan

Prediksi

Koefisien
0,427

thitung
0,655

Sig.
0,531

Ha

+
+

-0,176
1,183

-1,851
14,09
0

0,101
0,000

Ditolak
Diterima

Sumber: Data diolah
a. Pengaruh Pembiayaan Terhadap Pendapatan BMT
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh
pembiayaan terhadap pendapatan BMT dengan menggunakan
SPSS diperoleh thitung sebesar -1,851 dengan nilai p value 0,101.
Karena nilai p value 0,101 > 0,05 dapat disimpulkan H1 ditolak.
Hal ini menunjukan bahwa tidak ada pengaruh positif dan tidak
signifikan pembiayaan terhadap pendapatan BMT. Dengan
meningkatnya pembiayaan tidak diikuti dengan meningkatnya
pendapatan pada BMT.
b. Pengaruh Simpanan Terhadap Pendapatan BMT
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh
simpanan terhadap pendapatan BMT dengan menggunakan SPSS
diperoleh thitung sebesar 14,090 dengan nilai p value 0,000. Karena
nilai p value 0,000 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
positif dan signifikan simpanan terhadap pendapatan BMT.
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K. Pembahasan
Hasil analisis regresi menunjukan bahwa dari dua variabel yaitu
pembiayaan dan simpanan dari hasil uji F diperoleh F hitung = 623,601
dengan nilai p value = 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho
diterima, yang berarti ada pengaruh secara simultan pembiayaan dan
simpanan terhadap pendapatan BMT yang signifikan dan berdasarkan
hasil analisis regresi diperoleh R-square 0,409 yang berarti bahwa
kontribusi pembiayaan dan simpanan secara simultan berpengaruh
terhadap pendapatan BMT sebesar 40.9%. Namun secara parsial Simpanan
yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan BMT
sedangkan Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan BMT.
Secara parsial, dari hasil uji t diperoleh p value untuk variabel
pembiayaan sebesar 0,101 yang dimana nilai p value tersebut melebihi
level signifikansi 0,05 yang berarti variabel pembiayaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap pendapatan BMT. Berbeda dengan variabel simpanan
yang diperoleh nilai p value = 0,000 yang berada dibawah level
signifikansi 0,05 yang berarti bahwa variabel simpanan mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan BMT. Adapun secara
parsial pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Pembiayaan dan Simpanan secara Simultan
Pengaruh pembiayaan dan simpanan secara

simultan artinya

pembiayaan dan simpanan secara bersama-sama atau digabungkan
untuk diteiliti dan berdasarkan hasil pengujian dari pembiayaan dan
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simpanan secara simultan menyatakan ada pengaruh secara simultan
pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatan BMT yang dapat
dilihat dari hasil uji F. Kriteria pengujiannya apabila nilai p value <
0,05 dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, dan sebaliknya apabila nilai
p value > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima.
Hasil uji F diperoleh F hitung yaitu = 623,601 dengan nilai p
value = 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak,
yang berarti variabel-variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh signifikan tergadap variabel dependen, artinya yaitu
pembiayaan dan simpanan secara simultan sama-sama berpengaruh
dan signifikan terghadap pendapatan BMT.
2. Pengaruh Pembiayaan (X1) Terhadap Pendapatan BMT (Y)
Pembiayaan menurut M. Syafi‟I Antonio menjelaskan bahwa
pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian
fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan
deficit unit. BMT dengan pembiayaan yang tinggi dapat memberikan
keuntungan kepada kedua belah pihak yang bekerja sama dan
dimanfaatkkan dengan efektif serta pendapatan yang didapat cukup
untuk membayar biaya bunga. Dengan pembiayaan yang tinggi BMT
menanggung resiko kerugian yang tinggi tetapi juga berkesempatan
untuk memperoleh pendapatan yang meningkat. Pembiayaan yang
tinggi berdampak pada peningkatan perubahan pendapatan, berarti
memberikan efek keuntungan bagi BMT.
87

Pendapatan didapatkan melalui bekerja dan dengan bekerja yang
menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia
atau memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya makmur.
Dengan demikian pendapatan dapat menjadi tolak ukur seberapa baik
seseorang bekerja. Sehingga pendapatan yang dihasilkan akan dapat
menjadi motivasi untuk bekerja. Sehingga pendapatan yang dihasilkan
akan dapat mejadi untuk lebih baik dan memperbaiki kinerjanya. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin rendah pendapatan
seharusnya akan memacu seseorang untuk memperbaiki kinerjanya
sehingga pendapatannya dapat bertambah. Begitu juga sebaliknya,
semakin tinggi pendapatannya maka seseorang pengusaha harus
mempertahankan kinerjanya agar pendapatannya tidak menurun.
Berrdasarkan pengujian perbandingan thitung > ttabel yaitu thitung
(-1,851) < ttabel (1,812) maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga
variabel pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pendapatan BMT. Pada penelitian ini secara parsial variabel
pembiayaan (X1) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap
pendapatan BMT Laa-Roiba Kota Gajah Lampug Tengah.
Hasil penelitian yang tidak signifikan dimungkinkan karena adanya
pembiayaan bermasalah sehingga menyebabkan tidak meningkatkan
pendapatan. Karena dengan tingginya pembiayaan dalam BMT maka
semakin tinggi pula tingkat resiko yang akan ditanggung BMT yaitu
dengan adanya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Untuk itu
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BMT La-Roiba melakukan upaya-upaya yang tepat melalui surat
peringatan
musyawarah.

administratif
BMT

dan

pencarian

Laa-Roiba

juga

solusi
selalu

melalui

jalan

mengedepankan

keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, karena
BMT La-Roiba mengganggap nasabah bukan hanya partner bisnis,
akan tetapi juga sebagai saudara. Sejauh ini upaya BMT Laa-Roiba
dalam mengantisipasi penyebab pembiayaan yang bermasalah sudah
baik. Ini terbukti dari tingkat NPL (Non Performing Loan) yang masih
aman, yaitu dibawah 5%. Hal ini merupakan hasil seleksi ketat BMT
Laa-Roiba dalam menyalurkan pembiayaan. Disamping menerapkan
analisis 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition)
terhadap calon nasabah, dan juga selalu melakukan rapat dengan
komite pembiayaan setiap ada permohonan pembiayaan yang masuk.
Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan yang bermasalah, BMT
Laa-Roiba mempunyai teknik penyelamatan yaitu diantaranya,
Rescheduling, Reconditioning, dan Eksekusi. Rescheduling yaitu
dengan cara memperpanjang waktu angsuran. Reconditioning yaitu
dengan cara melakukan penundaan pembayaran margin dan penurunan
margin, teknik yang ketiga yaitu Eksekusi apa bila mekanisme ini
ditempuh jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk
membayar kewajibannya.
Namun pada hasil penelitian pada BMT Laa-Roiba Kota Gajah
Lampung Tengah di atas menunjukan bahwa pembiayaan yang
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dihasilkan oleh nasabah memiliki pengaruh yang tidak signifikan
secara statistik terhadap pendapatan BMT. Hal ini menunjukan bahwa
berapapun tingkat pembiayaan yang dihasilkan oleh nasabah memiliki
pengaruh yang kecil terhadap pendapatan BMT.
Hasil penelitian yang tidak signifikan juga dapat dimungkinkan
karena adanya BMT yang tidak solvabel dalam penelitian ini.
Perusahaan dikatakan tidak solvabel manakala total utangnya lebih
besar dibandingkan dengan total pendapatannya. Sehingga BMT tidak
sanggup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Hal tersebut
membuat BMT disinyalir tidak akan sanggup menghadapi risiko
kerugian.
Kondisi BMT yang tidak solvabel diatas bisa jadi menyebabkan
asimetri antara nasabah dengan BMT. Munculnya informasi tersebut
mengakibatkan nasabah cenderung untuk tidak melakukan pembiayaan
di BMT yang bermasalah. Kecenderungan seperti ini dalam teori
signal disebut pooling equilibrium karena BMT yang berkualitas bagus
dan BMT yang berkualitas jelek dimasukan dalam “pool” penilaian
yang sama.
Selain itu, beberapa perusahaan juga dimungkinkan menetapkan
bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan, berarti
perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk
keperluan tersebut, yang berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari
pendapatan yang dapat dibayarkan sebagai modal. Dengan demikian,
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pembiayaan dapat memberikan gambaran mengenai struktur BMT,
sehingga dapat dilihat tingkat risiko tak tertagih suatu utang.
Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Novia Endah
Saputri yang memenunjukan pembiayaan mempunyai pengaruh
terhadap pendapatan BMT.97
3. Pengaruh Simpanan (X2) Terhadap Pendapatan BMT (Y)
Simpanan menurut undang-undang no.7 tahun 1992 dalam pasal 1
(5) yaitu simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat
kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk
giro, deposito, tabungan dana, dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.
Pendapatan dan simpanan mempunyai hubungan dan untuk
menjelaskannya bisa digunakan teori “absolute income hypothesis”.
Teori ini merupakan hasil dari pemikiran Keynes yang menjelaskan
tentang hubungan antara pendapatan dengan konsumsi dan simpanan.
Simpanan merupakan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi, maka
menurut Keynes simpanan merupakan fungsi dari pendapatan.
Menurut Keynes tidak semua dari pendapatan yang diterima seseorang
akan digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagai akan disimpan
sebagai simpanan.98
Berdasarkan pengujian perbandingan thitung > ttabel yaitu thitung
(14,090) > ttabel (1,812) maka H0 ditolak dan H2 diterima sehingga
97

Novia Endah Saputri, 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan
(Suatu Kasus pada BMT “X”), Jakarta: UIN.
98
Boediono, Ekonomi Moneter, Penghantar Ekonomi (Yogyakarta: BPPE, 1998)
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variabel simpanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pendapatan BMT. Pada penelitian ini secara parsial variabel simpanan
(X2) memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT LaaRoiba Kota Gajah Lampug Tengah. Dengan meningkatnya simpanan
diikuti dengan meningkatnya pendapatan BMT.
Dari hasil pengujian tersebut, bahwa simpanan yang lebih dominan
atau dapat dikatakan terdapat pengaruh lebih besar dibandingkan
dengan pembiayaan. Dalam laporan keuangan juga dapat dilihat
jumlah simpanan pertahun lebih besar dibandingkan dengan jumlah
pembiayaan. Jumlah simpanan pertahunnya meningkat terus menerus
tanpa ada penurunan, dan lebih mempengaruhi pendapatan BMT.
Simpanan dalam penelitian adalah salah satu variabel independen
yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.
Simpanan menunjukan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan
aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu.
Semakin tinggi produk simpanan berarti semakin efisien penggunaan
keseluruhan aktiva didalam menghasilkan penjualan atau semakin
tinggi meningkatkan pendapatan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain:
1. Pembiayaan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap
pendapatan

BMT

Laa-Roiba

Kota

Gajah

Lampung

Dibuktikan dari hasil uji t variabel pembiayaan sebesar

Tengah.
-1,851 <

1,812 dengan p value 0.101 > 0.05 Ho ditolak. Hasil penelitian yang
tidak signifikan dikarenakan adanya pembiayaan yang bermasalah
yang mengakibatkan tidak mempengaruhi pendapatan karena semakin
tinggi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan yang
bermasalah, dengan semakin tinggi pembiayaan tidak diikuti kenaikan
pendapatan BMT.
2. Simpanan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan BMT LaaRoiba Kota Gajah Lampung Tengah. Dengan meningkatnya simpanan
maka akan diikuti dengan kenaikan pendapatan BMT. Untuk itu,
hipotesis yang menyatakan bahwa simpanan berpengaru positif dan
signifikan terhadap pendapatan BMT diterima. Dibuktikan dari hasil
14,090 < 1,812 dengan p value 0.000 < 0.005 Ho diterima.
3. Pembiayaan dan simpanan secara simultan dapat berpengaruh terhadap
pendapatan BMT dibuktikan dari hasil uji F diperoleh F hitung =
623.601 dengan nilai p value = 0.000 < 0.05 sehingga dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh secara

simultan pembiayaan dan simpanan terhadap pendapatan BMT sebesar
63% dan sisanya 37% dipengaruhi oleh faktor lain.
B. Saran
1. BMT

Laa-Roiba

Kota

Gajah

Lampung

Tengah

harus

bisa

mempertahankan atau lebih baik lagi jika meningkatkan kegiatan
pemberian pembiayaan yang sudah dilaksanakan dengan baik agar
dapat meningkatkan pendapatan BMT.
2. Usaha untuk memperluas pasar sasaran sebaiknya BMT Laa-Roiba
Kota Gajah Lampung Tengah melakukan kegiatan promosi atau
sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
secara berkesinambungan baik melalui media massa maupun tokoh
Agama lebih meningkat lagi, untuk lebih memperkenalkan produk
yang dihasilkan sesuai syariah kepada masyarakat luas, sehingga apat
menarik calon-calon anggotanya lebih luas.
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HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Ln_Simpanan

11

17.13

22.73

19.2396

1.91142

Ln_Pembiayaan

11

17.65

22.61

19.2845

1.69019

Ln_PendapatanBMT

11

17.75

23.30

19.7924

1.99152

Valid N (listwise)

11

HASIL UJI ASUMSI KLASIK
UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

11

Normal Parameters

a

Mean

.0000000

Std. Deviation
Most Extreme Differences

.15899132

Absolute

.175

Positive

.175

Negative

-.119

Kolmogorov-Smirnov Z

.582

Asymp. Sig. (2-tailed)

.887

a. Test distribution is Normal.

HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS

Variables Entered/Removed

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Ln_Simpanan,
Ln_Pembiayaan

a

a. All requested variables entered.

b

Method
. Enter

Variables Entered/Removed

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Ln_Simpanan,
Ln_Pembiayaan

b

Method
. Enter

a

b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Coefficients

a

Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

Ln_Pembiayaan

.123

8.147

Ln_Simpanan

.123

8.147

a. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Collinearity Diagnostics

a

Variance Proportions

Dimensi
Model

on

Eigenvalue

Condition Index

1

1

2.994

1.000

.00

.00

.00

2

.005

24.068

.86

.02

.05

3

.000

78.247

.14

.98

.95

a. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

100

(Constant)

Ln_Pembiayaan

Ln_Simpanan

HASIL UJI AUTOKORELASI
Runs Test
Unstandardized
Residual
Test Value

a

.02694

Cases < Test Value

5

Cases >= Test Value

6

Total Cases

11

Number of Runs

6

Z

.000

Asymp. Sig. (2-tailed)

1.000

a. Median

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS (Uji Gletser)
Variables Entered/Removed

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Ln_Simpanan,
Ln_Pembiayaan

b

Method
. Enter

a

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Model Summary

Model
1

R

R Square
a

.997

.994

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.992

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan

101

.17776

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

39.409

2

19.704

.253

8

.032

39.662

10

F

Sig.
a

623.601

.000

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan
b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

(Constant)

.613

.229

Ln_Pembiayaan

-.003

.033

Ln_Simpanan

-.022

.029

Beta

a. Dependent Variable: RES_2

ANALISIS REGRESI BERGANDA
Variables Entered/Removed

Model
1

Variables

Variables

Entered

Removed

Ln_Simpanan,
Ln_Pembiayaan

b

Method
. Enter

a

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Model Summary

Model
1

R

R Square
a

.997

.994

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.992

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan

102

.17776

t

Sig.

2.677

.028

-.075

-.097

.925

-.568

-.732

.485

b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

39.409

2

19.704

.253

8

.032

39.662

10

F

Sig.
a

623.601

.000

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan
b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error
.427

.651

Ln_Pembiayaan

-.176

.095

Ln_Simpanan

1.183

.084

Beta

a. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

HASIL UJI DETERMINASI (R2)
Model Summary

Model
1

R

R Square
a

.639

.409

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.261

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan

103

.06245

t

Sig.
.655

.531

-.149

-1.851

.101

1.135

14.090

.000

HASIL UJI HIPOTESIS SIMULTAN (UJI F)
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

F

39.409

2

19.704

.253

8

.032

39.662

10

Sig.
a

623.601

.000

a. Predictors: (Constant), Ln_Simpanan, Ln_Pembiayaan
b. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT

HASIL UJI HIPOTESIS SECARA PARSIAL (UJI T)
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
.427

.651

Ln_Pembiayaan

-.176

.095

Ln_Simpanan

1.183

.084

a. Dependent Variable: Ln_PendapatanBMT
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Coefficients
Beta

t

Sig.
.655

.531

-.149

-1.851

.101

1.135

14.090

.000

