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ABSTRAK
Sektor Usaha Mikro merupakan sektor yang paling banyak terdapat pada
masyarakat luas, dengan adanya usaha mikro masyarakat yang menganggur
menjadi tidak menganggur. Usaha Mikro menyerap sedikit banyak pendapatan,
menimbulkan positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan
jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan
ekonomi dipedesaan. Namun yang terus menjadi masalah besar yang dihadapi
oleh pelaku usaha mikro yaitu masalah permodalan, sebab apabila mereka ingin
melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan makro terhambat dengan
persyaratan dan jaminan, dengan adanya lembaga keuangan mikro yang
menyediakan dana bagi pelaku usaha mikro menjadi sangat membantu pelaku
usaha mikro. karena Lembaga keungan sangat berperan penting dalam memenuhi
kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas
suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang
fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pembiayaan modal
kerja usaha berperan terhadap peningkatan usaha mikro di pasar tempel
kecamatan sukarame bandar lampung. Dan Bagaimana pembiayaan modal kerja
usaha dalam perspektif Ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk
mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan usaha mikro pada BTM
Muhammadiyah Sukarame. Dan Untuk mengetahui hambatan dalam
perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Sukarame.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang
dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Dengan teknik
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dalam
penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian
kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan kemudian dari semua data
yang terkumpul diolah secara sistematis.
Setelah melakukan penelitian dengan metode observasi, wawancara dan
dokumentasi, dan kemudian menganalisanya, maka dapat disimpulkan peran
pembiayaan modal kerja usaha terhadap peningkatan Usaha Mikro di pasar
Tempel bahwasanya adanya peningkatan dalam volume barang, peningkatan
penjualan, dan pertumbuhan pasar. Dan adapun hasil analisa mengenai
pembiayaan modal kerja usaha dalam pandangan ekonomi Islam yaitu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Dengan asas tolong menolong sehingga tidak memberatkan nasabah, kemudian
dari rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad
murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.

MOTTO
QS. Al-Maidah : 2

              …

   

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN MODAL
KERJA USAHA TERHADAP PENINGKATAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Sukarame Kota
Bandar Lampung)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami
maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap
judul tersebut.
1. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu hal
pada suatu peristiwa.1
2. pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan
kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya
berdasarkan prinsip-pripsip syariah.2
3. Peningkatan adalah proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha,
kegiatan dan sebagainya.3
4. Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan
dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan
Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro.

1

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”,
(Jakarta: PT GramediaPustaka),2011, hlm.1051
2
Adiwarman Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada,2013). Hlm.234.
3
Peter Salim, “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer”, (Jakarta:Modern English Press,
1991) hlm.1620.

1

Ciri-ciri usaha mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp. 10
juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari
lima orang dan sebagian besar mengunakan anggota keluarga/kerabat atau
tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan
mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.4
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada
permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan
tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau juga bisa diartikan
sebagaimana cara pandang.5
6. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang mempelajari
aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam
produksi, distribusi, maupun konsumsi dengan berlandaskan syariah Islam
yang bersumber dari Al-qur’an dan Hadis sehingga dapat mencapai
kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.6
Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksudkan dengan judul skripsi
ini adalah penelitian tentang telaah ekonomi islam terkait peran pembiayaan
usaha terhadap perkembangan usaha mikro yang ada di Sukarame Bandar
Lampung.

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan dasar penulis dalam memilih judul skripsi ini
adalah sebagai berikut:
4

http://www.p2kp.go.id.wartaarsip detil.asp?mid=1094&catid=2&.“Mengenal Kelompok
Usaha Mikro,” di akses pada 05 november 2016 pukul 14.13 WIB.
5
Departemen Pendidkan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Edisi Ke
Empat, PT. Gramedia Pustaka Utama), 2011, hlm.675.
6
Mohamad Hidayat, “The Sharia Economic”, (Jakarta: Zikrul Hakim), 2010, hlm.27.

1. Alasan objektif
a. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum tahu akan konsep
dan mekanisme Pembiayaan usaha dalam lembaga keuangan syariah.
b. Peran pembiayaan usaha terhadap usaha mikro kecil akan menambah
wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai peran dari
pembiayaan usaha dalam mempengaruhi kemajuan usaha mikro kecil
serta dapat menambah literatur kajian usaha yang berkaitan dengan
Perbankan Syariah.
2. Alasan subjektif
a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang
keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
b. Adanya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah
penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya
membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara
pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga tersebut. Lembaga keungan
sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit
dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis.
Lembaga

keuangan

sebagai

lembaga

intermediasi

yang

fungsinya

memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana.7

7

Nurul Widya Ningrum, “Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha
Kecil”, (Bandung: akatiga), 2002, hlm.7

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil. Pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan
konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi
kebutuhan. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk
peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 8
Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan
ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha.
Peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pinjaman modal
bisa diperoleh masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang
sekarang sudah berkembang pesat dimasyarakat, sehingga masyarakat bisa
dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro
maupun lembaga keuangan mikro syariah.9
Sementara itu, sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung
oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering dikenal dengan
istilah UMKM. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997
ternyata serktor ini mampu tetap bertahan, artinya UMKM mempunyai
keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui
dukungan lembaga yang tepat.
8

Muhammad syafi’i Antonio, “Bank Syariah dalam Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema
Insani dan Tazka Cendikiawan), 2001, hlm.160
9
Lincolin Arsyad, “Lembaga Keuangan Mikro”, (Yogyakarta: Andi Offset),2008, hlm.1.

Perhatian untuk menumbuhkembangkan UMKM khususnya usaha
mikro setidaknya dilandasi dengan beberapa alasan antara lain UMKM
menyerap banyak tenaga kerja, menimbulkan positif terhadap peningkatan
jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam
distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi dipedesaan.10
Salah satu persoalan mendasar (basic problems) yang selalu dibahas
berbagai pihak mengenai Usaha Mikro yaitu masalah permodalan, dimana
dalam memperoleh modal dari bank terkadang mengalami kesulitan.11
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang
strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada saat krisis ekonomi
yang

terjadi tahun 1997, dimana banyak usaha berskala besar yang

mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor UMKM terbukti
lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) berkontribusi 50,62% persen terhadap PDB, 97,2 persen
terhadap penciptaan kesempatan kerja, dan 14,1 persen terhadap penerimaan
ekspor.12 Walaupun usaha mikro kecil menengah telah menunjukkan
peranannya dalam perekonomian nasional namun masih menghadapi berbagai
hambatan dan kendala. Peranan UMKM, terutama sejak krisis ekonomi dapat
dipandang sebagai katup pengaman dalam proses pemulihan ekonomi
nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun
penyerapan tenaga kerja.

10

Adler Haymas Manurung, “Wirausaha: Bisnis UKM”, (Jakarta:kompas),2005, hlm.3.
Adler Haymas Manurung, “Modal untuk Bisnis UKM”, (Jakarta: PT kompas Media
Nusantara), 2008, hlm.3.
12
http//www.depkop.go.id/berita informasi laporan informasi laporan tahunan hasil
laporan Kementerian Koperasi dan UKM, 2015. di akses pada 05 november 2016 pukul 14.13
WIB.
11

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peranan serta
kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan
tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha, dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah mengesahkan UU No 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan maksud
untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.
Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, banyak lembaga
keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakatmasyarkat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan memiliki kemampuan
untuk mengembalikan.
Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan

melalui

pembiayaan usaha, diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM bagi usaha
mikro. Pelaksanaan dari pembiayaan usaha ini diharapkan dapat menjadi
solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam mendapatkan
tambahan modal usaha yang mereka butuhkan dengan pembiayaan yang
terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang
didapatkan oleh Usaha mikro, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan
serta mengembangkan usaha yang dimiliknya.
Kecamatan Sukarame merupakan daerah yang potensial untuk
penyaluran pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di
Sukarame terdiri dari Usaha Mikro. Seperti halnya pasar Tempel Sukarame
yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut untuk
meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat dikawasan ini pada umumnya bersifat
informal yaitu seperti pedagang makanan dan minuman, pakaian, pedagang
mainan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Lokasi disekitar Sukarame
merupakan yang mengalami kemajuan dalam hal pembangunan dimana
banyak pekerja sektor informal khususnya pedagang di pasar yang melakukan
usahanya di lokasi tersebut.
Pasar Tempel merupakan pasar tradisional yang ada di Kecamtan
Sukarame Kota Bandar Lampung. Keberadaan Pasar Tempel memberikan
dampak yang baik kepada masyarakat sebagai peluang usaha mereka. Mereka
menjadi mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dan disini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran pembiayaan modal
kerja usaha terhadap peningkatan usaha yang ada di pasar Tempel ini.
Dalam sebuah Bisnis modal sangat diperlukan. Karena dalam berbisnis
itu harus ada modal yang cukup agar bisnis berjalan dengan baik. Dengan
adanya andil Baitut Tamwil Muhammadiyah sebagai lembaga keuangan
pelaksana

diharapkan

mampu

memberikan

kontribusi

terhadap

pengembangan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan,
pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta
peningkatan taraf hidup masyarakat, dan yang paling penting bagi anggota
usaha mikro yang ada di Pasar Tempel mampu untuk mempertahankan
bisnisnya dimasa sekarang dan yang akan datang. Tetapi ditemukan ketika
dilapangan menyebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan adanya anggota
yang berbohong melakukan pembiayaan guna mendapatkan uang di lembaga

keuangan bukan untuk usaha mereka. Padahal hal ini akan merugikan
pedagang itu sendiri.
Melihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha
golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) dan permasalahan yang dihadapi
pengusaha terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta
melihat potensi

besar yang dimiliki pengusaha

yang layak untuk

dikembangkan, maka atas dasar pemaparan tersebut penulis menetapkan judul
“Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan
Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) dalam perspektif ekonomi
Islam (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Sukarame Bandar
Lampung)”.

D. Rumusan Masalah
Untuk mengarahkan penelitian dan memperlancar data dan fakta ke
dalam bentuk penulisan ilmiah, maka perlu perumusan masalah dengan jelas,
sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman arah
penelitian.
Setiap penelitian dimulai dengan perumusan masalah, yaitu yang
memberikan gambaran adanya sesuatu yang perlu diselesaikan. Masalah
dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman
dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya
pengaduan dan kompetisi.13 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah:

13

Prof.Dr.Sugiono,“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung:
Alfabeta), 2012, hlm.32.

1.

Apakah pembiayaan modal kerja usaha berperan terhadap peningkatan
usaha mikro kecil di pasar tempel kecamatan sukarame bandar
lampung?

2.

Bagaimana pembiayaan modal kerja usaha pada Baitut Tamwil
Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung dalam perspektif Ekonomi
Islam?

E. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis
membatasi penelitian hanya pada pelaku usaha mikro yang menjadi anggota
BTM Muhamadiyah sukarame yang ada di pasar Tempel Sukarame Bandar
Lampung.

F. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang
hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas
diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris pada
bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu
ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan usaha mikro pada
BTM Muhammadiyah Sukarame.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perkembangan Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) di Kecamatan Sukarame.

3. Untuk melihat pengaruh pembiayaan usaha terhadap perkembangan Usaha
Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Sukarame.

G. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dimaksud dalam hal ini mencakup hal-hal
sebagai berikut:
1.

Bagi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan
dalam mengambil keputusan dalam peningkatan usaha mikro dan kecil
yang dikelola oleh pengusaha kecil.

2.

Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir
ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk
karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh
dari Perbankan Syariah.

3.

Secara Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Contoh Skripsi islamic Banking mengenai
pembiayaan usaha mikro.

H. Metodelogi Penelitian
1. Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit
sosial baik individu, kelompok, lembaga masyarakat. 14 Penelitian
lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi
atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan peran pembiayaan
usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil di Sukarame Bandar
Lampung.

Selain

kepustakaan,

itu,

penelitian

peneliti

juga

kepustakaan

menggunakan
adalah

penelitian

penelitian

yang

dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.15
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai faktafakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada
atau fenomena tertentu.16
Penelitian

ini

berusaha

memecahkan

masalah

dengan

menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada
pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara
mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai peran
pembiayaan usaha terhadap UMK yang dilihat dari perspektif ekonomi

hlm. 22.
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Sumadi Suryabrata, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),1998,
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Iqbal Hasan, “Analisis Data Penelitian dengan Statistik”,(Jakarta: Bumi Aksara), 2008,

hlm. 5
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Kaelan, M.S., “Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat”, (Yogyakarta:
paradigma), 2005, hlm.58

Islam serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya
dalam

rangka

tercipta

optimalisasi

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna. Karena
tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kualitatif.
Metode Penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk mneliti pada
kondisi yang alamiyah dimana peneliti adalah sebagai indtrumen
kunci.17 Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu
tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau
hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu
keutuhan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya
penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang peran pembiayaan
usaha terhadap perkembangan UMK karena pada penelitian ini
berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena
yang terjadi selama proses pelaksanaan pembiayaan usaha kepada
pelaku usaha mikro, hambatan serta upaya dalam mengoptimalisasikan
kegiatan pembinaan tersebut.

17

Sugiono. Op. Cit, hlm. 9.

2. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan d Baitut Tamwil Muhammadyah Bina
Masyarakat Utama (BiMU) yang berlokasi di kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung. Responden penelitian adalah Para Pedagang di
Pasar Tempel Sukarame yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil,
nasabah dari BTM BiMU yang mendapatkan pembiayaan modal kerja
usaha dari BTM Sukarame yang diambil secara acak. Lokasi tersebut
dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini
dapat berjalan dengan baik.
b. Waktu Penelitian
Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih selama 3 bulan.
Mulai dilaksakan pada 16 Mei sampai dengan selesai.
3. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek
dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
dua sumber data yaitu:
a. Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh dari lapangan secara
langsung.18 Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Baitut
Tamwil Muhammadiyah BiMU Sukarame yang menjadi studi
penelitian.
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Sugiono, Op.Cit., hlm.137

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara
lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. 19
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti
untuk mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden
sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Metode Observasi
Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan
cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang
sedang diselidiki atau diteliti.20
Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah
observasi non pastisipan. Pada observasi nonpartisipan, pengamat
tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang diamati.21 Penulis
berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian dari kegiatan
yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang
objektif. Adapun data yang diobservasi yaitu berkenaan tentang peran
pembiayaan modal kerja usaha dalam peningkatan usaha mikro di
Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung.
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Amiridin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada), 2003, hlm. 30
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Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara),
1997, hlm. 54.
21
Sumanto, “Teori Aplikasi Metode Penelitian psikologi, pendidikan, ekonomi bisnis, dan
social”, (Yogyakarta: CAPS), 2014, hlm. 190.

b.

Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu kumpulan data variable yang
berbentuk

tulisan.22

Sedangkan

dalam

definisi

lain

metode

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang
berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkip,
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger. 23
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan
melalui catatan tertulis. Analisis ini digunakan untuk melihat bukti
konkrit kejadian pembiayaan usaha dimasyarakat.
c. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang
dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.24
Dalam penelian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur,
artinya wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan datanya. 25 Teknik ini merupakan salah satu
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Koentjaraningrat, “Metode Penelitian Masyarakat”, (Jakarta: Gramedia,1993), hlm.46
Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi III”,
Cet. Ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 62.
24
Mardalis, “Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal, Cet. Ke-7”, (Jakarta: Bumi
Aksara), 2004, hlm. 64.
25
Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G”, (Bandung: Alfabeta),
2012, hlm. 140.
23

instrumen untuk menggali data secara lisan tentang pembahasan yang
akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri
maupun orang lain.26 Teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Reduksi data
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya.27

Yang

mana

bentuk

analisis

yang

menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat
diambil.
b. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya Penyajian data.
Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun,

26
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Sugiono, Op.Cit., hlm.89
Ibid, hlm.247

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.28
Bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk naratif (bentuk cacatan
lapangan), uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan
sejenisnya.
c. Penarikan kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis
data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat
digunakan untuk mengambil tindakan.29

I. Kerangka Berfikir

peran
pembiayaan
modal kerja
usaha

28
29

Ibid, hlm. 249
Ibid, hlm.252

peningkatan
Usaha mikro
kecil

1. pertumbuhan
modal
2. pertumbuhan
penjualan
3. pertumbuhan
tenaga kerja
4. pertumbuhan
pasar

BAB II
KERANGKA TEORI

A. PEMBIAYAAN MODAL KERJA
Dalam rangka memfasilitasi perdagangan atau mencukupi kebutuhan
modal kerja bagi para nasabahnya, bank dapat menyedakan fasilitas modal
kerja untuk pembelian dan penjualan barang dan mesin, akuisisi dan
pemilikan (acquisition and holding) atas stok barang-barang persediaan, suku
cadang dan penggantian ( spares and replacement), bahan baku dan bahan
setengah jadi (raw material and semi-finished goods)30. Memberikan
pembiayaan bagi kegiatan usaha perdagangan dapat meningkatkan kinerja
perekonomian.

1.

Pengertian Pembiayaan
Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu
membiayai kebutuhan usaha.31 Menurut Ahmad Sumiyanto, pembiayaan
adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota
pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh
jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota
yang jujur dan bertanggung jawab.32
Disisi lain, menurut Adiwarman Karim pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian

30

Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah : Produk-produk dan aspek-aspek
hukumnya”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2014, hlm.419
31
Nugraha Ridha, “Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi Syariah SDM
Kementerian Koperasi”, artikel http://hasbullah.multiply.multiplycontent.com diakses pada 15
maret 2017 dari
32
Ahmad Sumiyanto, “BMT menuju koperasi Modern”, (Yogyakarta: ISES Pub), 2008,
hlm.165.
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fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit. 33
Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk
teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola
syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk
investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota,
calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan
penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang
diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah
bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau
penggunaan dana pembiayaan tersebut.34
Menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan
adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan,
untuk dipergunakan dalam aktifitas produktif sehingga anggota dapat
melunasi pembiayaan tersebut.
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201, pembiayaan
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berupa35:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.

33

Adiwarman Karim, “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada), 2013, hlm.113.
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Peraturan Pemerintah, “Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007).
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Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/9/PBI/2001. Diakses pada 19
mei 2017”.

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan
istishna’.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan
Pihak-pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan

ujrah,

tanpa

imbalan

atau

bagi

hasil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

2.

Pembagian Pembiayaan
Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu:
a.

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk
meningkatkan usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b.

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan u
ntuk memenuhi kebutuhan.36

c.

Pembiayaan Investasi, yaitu utuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat

36

Syafi’i Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktek”, (Jakarta: Gema Insani Press),
2001, hlm.99

kaitannya dengan itu. Kebutuhan pembiayaan investasi dapat
dipenuhi dengan dengan cara bagi hasil, jual beli dan sewa.37

3. Tujuan Pembiayaan
Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.38
Tujuan yang bersifat makro, antara lain:
a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat
melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya

dana

bagi

peningkatan

usaha,

artinya

untuk

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan
ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan
kepada pihak yang minus dana.
c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat
untuk meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru.
Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain39:
a.

Memaksimalkan laba.

b.

Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.

c.

Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

d.

Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus
dana.

37
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4. Fungsi Pembiayaan
Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan
secara umum memiliki fungsi-fungsi, yang mana fungsi dari pembiayaan
ini untuk40:
a.

Meningkatkan daya guna uang baik itu untuk keperluan produktifitas
ataupun untuk peningkatan produksi.

b.

Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan maka
akan terjadinya perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu
tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c.

Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan
melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan
pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.

d.

Guna stabilitas ekonomi.

e.

Dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

5. Pembiayaan Syariah
Berdasarkan tujuan penggunaan dana yang diperoleh nasabah dari
pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pembiayaan dapat
digolongkan

kedalam

beberapa

kelompok

aktifitas

pembiayaan.

Pembagian jenis pembiayaan ini sangat penting dalam hal menentukan
metode analisa pemberiaan pembiayaan dan
digunakan

agar

jenis

usaha

tertentu

jenis

akad

yang

dapat diterima permohonan

pembiayaannya. Jenis-jenis pembiayaan yang umum ditemukan dalam
usaha perbankan syariah adalah sebagai berikut:
40
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a.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan modal kerja adalah
pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan ntuk
membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsippripsip syariah.41 Jangka waktu dalam pembiayaan modal kerja
maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.
Sedangkan pendapat kasmir tentang modal kerja yaitu investasi
yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek
seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva
lancar lainnya.42
Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk
modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam
rangka pembiayaan aktiva lancer perusahaan, seperti pembelian bahan
baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan,
biaya eksploitasi barang modal dan lain-lain. Jadi secara umum yang
dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan
jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai
kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat
likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory)
yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (raw material),
persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan
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barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja
merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash
financing),

pembiayaan

piutang

(receivable

financing),

dan

pembiayaan persediaan (inventory financing).43
Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor atau
subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan
syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Hal
yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian
pembiayaan antara lain44:
1. Jenis usaha
Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbedabeda.
2. Skala usaha
Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung
pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha
yang dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.
3. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
Untuk menentukan tingkat kesulitan dari usaha yang dijalankan,
bank dapat mengajukan pertanyaan:
a. Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli, terdidik,
atau terlatih dengan menggunakan peralatan canggih?
43
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b. Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang
dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?
c. Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang
tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
d. Apakah perusahaan memilik pelanggan tetap?
e. Karakter transaksi dalam sector usaha yang dibiayai. Dalam hal
ini yang harus ditelaah adalah sistem pembayaran pembelian
bahan baku dan sistem penjuaan hasil produksi.
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan
syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5
macam:45
1. Pembiayaan modal kerja Mudharabah.
2. Pembiayaan modal kerja Istishna.
3. Pembiayaan modal kerja Salam.
4. Pembiayaan modal kerja Murabahah.
5. Pembiayaan modal kerja Ijarah
Dalam melakukan penetapan akad PMK syariah, proses
analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut46:
1. Pertama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan
dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum.
2. Jika proyek tersebut memiliki kontrak, hal berikutnya yang
harus

dicermati

adalah

apakah

proyek

tersebut

untuk

pembiayaan konstruksi atau untuk pengadaan barang. Untuk
45
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pembiayaan konstruksi maka akan diperlakukan pembiayaan
istishna’. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi
tetapi untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang
dilakukan adalah pembiayaan mudharabah.
3. Jika proyek tersebut tidak untuk pembiayaan konstruksi ataupun
pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan
pembiayaan.
4. Dalam hal proyek tersebut tidak didasari kontrak, maka hal
selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek
tersebut untuk pembelian atau penyewaan barang. (untuk
penyewaan barang yang dipergunakan adalah akad ijarah,
sedangkan jika untuk pembelian barang yang digunakan adalah
akad murabahah atau istishna).

b. Pembiayaan Investasi Syariah
Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu
kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau
keuntungan

dikemudian

hari.

Pembiayaan

Investasi

yaitu

pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau
perdagangan barang yang konsumtif,47 yang

mana merupakan

pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk
pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk Pendirian
proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan

proyek atau

pabrik dalam rangka usaha baru. Rehabilitasi, yakni penggantian
47
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mesin peralatan

lama

dengan mesin atau peralatan baru yang

lebih modern. Ekspansi, yaitu penambahan peralatan atau mesin
baru disamping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan
usaha. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi
proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik
dan lebih menguntungkan.48 Akad yang digunakan untuk
pembiayaan investasi syariah dapat berupa Pembiayaan investasi
Murabahah, Pembiayaan investasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik,
Pembiayaan investasi Salam, dan Pembiayaan investasi Istishna.
Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah,
langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut49:
1.

Mengidentifikasikan apakah pembiayaan investasi tersebut
untuk barang-barang yang termasuk ready stock atau goods in
process.

2.

Jika ready stock yang harus diperhatikan apakah barang
tersebut sensitive dengan tax issues atau tidak. Jika sensitive
maka pembiayaan yang dilakukan adalah ijarah muntahia bit
tamlik, jika tidak

maka yang digunakan pembiayaan

murabahah.
3.

Jika barang investasi tersebut termasuk goods in process, harus
dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu
kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan
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pembiayaan yang diberikan menggunakan akad salam, jika
melebihi

6 bulan pembiayaan

yang diberikan adalah

pembiayaan istishna’.

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah
Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang
diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat
perorangan.50 Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di
bank syariah, pembiaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu
Pembiayaan konsumen akad Murabahah, Pembiayaan konsumen
akad Ijarah muntahia bit tamlik (IMBT), Pembiayaan konsumen
akad Ijarah, Pembiayaan konsumen akad Istishna’, Pembiayaan
konsumen akad Qard dan ijarah.
Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam
pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah:
1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah
adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat
apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau
pengadaan jasa.
2) Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat ready
stock digunakan akad pembiayaan murabahah. Jika barang
tersebut termasuk bersifat goods in process harus dilihat berapa
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lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari
6 bulan maka digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu
yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad
pembiayaan istishna’.
3) Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang
jasa digunakan akad ijarah.

B. PENINGKATAN USAHA MIKRO KECIL
Dalam kamus bahasa indonesia, peningatan merupakan proses, cara
atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya.51 Peningkatan
berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk
menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas.
Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan
dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha
Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha
mikro antara lain: ”modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak
termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan
sebagian besar mengunakan anggota keluarga atau kerabat atau tetangga,
pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan mengandalkan
insting dan pengalaman sehari-hari.52
Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung
kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industri kecil (konveksi,
pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon), jasa (tukang cukur,
51
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tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cindera mata,
perkayuan, anyaman), dan pertanian, peternakan (palawija, ayam buras, itik,
lele).53
Terkait pengembangan usaha mikro, dapat diklasifikasikan sebagai
berikut. Pertama, Kelompok Usaha Mikro (KUM), yaitu sekelompok orang
yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerjasama dalam membangun
sumber pelayanan keuangan dan usaha produktif, sehingga mampu
meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KUM adalah kelompok swadaya
masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi. KUM diperlukan, karena
usaha sendiri tidaklah mudah dan memiliki keterbatasan pengetahuan,
pendidikan, sumber bahan baku terbatas, modal kecil, teknologi produksi
sederhana, serta tidak memiliki akses kepada sumber modal, apalagi
persaingan antar usaha cukup kuat.
Pemberdayaan Industri Kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan juga untuk
meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional,
perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta
peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai
tulang punggung serta memperkokoh struktur.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: ”Usaha Mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang
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memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.”54
Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar
dapat disebut sebagai usaha mikro55, yaitu:
a.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

b.

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah).
Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai
upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan
masyarakat

secara

sinergis

dalam

bentuk

penumbuhan

iklim

dan

pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.56
Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari
upaya pengembangan, yaitu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan
usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan,
pendampingan,

54
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meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan
menengah.57
Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan
beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan
mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan
pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun
2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00
(lima

puluh

juta

rupiah)

sampai

dengan

paling

banyak

Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.
500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).58
Pada umumnya kelompok dan individu didampingi dengan dasar
keswadayaan.

Untuk

kelompok,

keswadayaan

dilakukan

dengan

mengembangkan kegiatan simpan pinjam, sehingga nantinya kelompok akan
mempunyai dana sendiri yang dapat digunakan oleh keseluruhan anggota.
Keterbatasan dana dalam kelompok merupakan hal yang selalu terjadi,
dimana simpanan anggota lebih kecil dari kebutuhan.
Keterbatasan inilah yang merupakan salah satu faktor penghambat
perkembangan kelompok. Banyak ide-ide produktif yang muncul dalam
kelompok terkendala implementasinya disebabkan kekurangan dana. Hal
yang sama juga terjadi pada usaha-usaha yang dikelola individu. Banyak
57
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usaha-usaha individual dan bersifat retail yang berprospek tetapi sangat
terbatas sumber pembiayaannya. Di lain pihak kebanyakan pengusaha lokal,
mereka jarang bahkan tidak memiliki aspek-aspek legalitas usaha seperti izin,
SIUP walaupun usaha yang dijalankan sesungguhnya menjadi penopang
kehidupan keluarga.
Di lain pihak daya akses masyarakat ke lembaga-lembaga penyedia
dana seperti perbankan, sering kali harus menghadapi berbagai persyaratan
maupun birokrasi yang panjang. Pihak Bank menerapkan peraturan
perbankan secara kaku tanpa melihat realitas yang ada di masyarakat.
Misalnya meminta aspek legalitas usaha yang
daftarnya,

yang

kadang

demikian

panjang

kala harus berhadapan dengan penyelenggara

pemerintahan yang penuh birokrasi.59
Krisis ekonomi apalagi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan
masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal
yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan
memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang
sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi.
Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa Usaha
mikro dan usaha kecil memiliki peran penting bagi masyarakat di tengah
krisis ekonomi. Dengan memupuk usaha mikro dan usaha kecil diyakini pula
akan dapat dicapai pemulihan ekonomi. Hal serupa juga berlaku bagi sektor
informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya
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informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku
usaha yang baru.60
Pendapat mengenai peran usaha mikro dan usaha kecil atau sektor
informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya
dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi khususnya persoalan
pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. Usaha mikro dan usaha
kecil boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap
bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam
aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal.Dengan hal
inimaka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan
implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan.
Bukan tidak mungkin produk-produk usaha mikro dan usaha kecil
justru menjadi substitusi bagi produk-produk usaha besar yang mengalami
kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Jika
demikian halnya maka kecenderungan tersebut sekaligus juga merupakan
respon terhadap merosotnya daya beli masyarakat. Usaha mikro dan usaha
kecil nasional banyak mengalami masalah, khususnya dalam bidang
manajemen, baik manajemen produksi, pemasaran, maupun sumber daya
manusia (SDM), di samping masalah pembiayaan. Untuk menyukseskan
usaha mikro dan usaha kecil usaha mikro dan usaha kecil bangkit,
pemerintah akan menggandeng stakeholder (pihak terkait lainnya) seperti
Kadin Indonesia dan pelaku usaha untuk membantu mengatasi masalah
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UKM. Pada dasarnya pemerintah hanya sebagai regulator dan membuat
kebijakan yang membantu, tetapi pelaku di lapangan adalah swasta.61
Mengingat ketatnya persaingan yang dihadapi produk ekspor
Indonesia termasuk UKM, maka Indonesia mengambil langkah-langkah
strategis, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Langkah-langkah
strategis jangka panjang diantaranya diarahkan untuk mengembangkan
sumber daya manusia, teknologi dan jaringan bisnis secara global. Sedangkan
langkah-langkah strategis jangka pendek diantaranya, melakukan diversifikasi
produk, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan besar,
produksi, memperkuat akses ke sumber-sumber informasi dan perbaikan
mutu.62
Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memegang peranan
penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha
maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang
dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah (Menegkop dan UKM), usaha-usaha kecil termasuk
usaha- usaha rumah tangga atau mikro yaitu: Usaha dengan jumlah total
penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun
2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia.
Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan
tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya
0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai
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keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang bergerak di
Indonesia.63
Banyak kendala untuk meningkatkan akses usaha kecil melalui
lembaga keuangan, dan kendala terbesar adalah tidak tersedianya agunan
fisik. Dalam hal ini agunan pinjaman menjadi fokus dalam pengembangan
akses pembiayaan pada usaha kecil. Sementara itu dukungan nyata kepada
UMKM juga dilakukan oleh BUMN, sebagai badan usaha milik negara, yang
menyisihkan 1-5 persen dari keuntungan bersih untuk program kemitraan dan
bina lingkungan. Berdasarkan pengamatan dan parameter perbankan nasional,
saat ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut,
antara lain adanya tingkat kredit macet (Non Performing Loan atau NPL)
yang relatif tinggi.64 Sebagai lembaga yang mendukung peningkatan akses
UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, merasakan hal tersebut
menjadi problem yang cukup berat bagi UMKM. Tidak boleh dibiarkan
berlarut-larut dan harus secepatnya dicarikan solusi yang cerdas. Hal tersebut
mengingat peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional.

C. PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
1. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
a. Pengertian Murabahah
Murabahah atau disebut juga ba’i bitsmanil ajil. Kata
murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), sehingga murabahah
63

Carunia Mulya Firdausy, “Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan
Otonomi Daerah,artikel”, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia), 2003, hlm. 4.
64
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berarti saling menguntungkan, secara istilah murabahah berarti jual
beli barang ditambah keuntungan yang disepakati yang mana
pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak
lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu
barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.
Menurut fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah yaitu
bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari’ah
perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
laba65.
Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5
menyatakan bahwa murabahah akad jual beli barang dengan harga
jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati
dan penjual harus mengungkapkan bahwa biaya perolehan barang
tersebut kepada pembeli.66
1) Landasan Hukum
Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara
syar’i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan
shahabat, thabi’in serta ulama-ulama dari berbagai madzhab.
a)
65

Al-qur’an

Osmad muthaher, “akuntansi perbankan syariah”, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2012,

hlm.57.
66

Rizal yaya, “akuntansi perbankan syariah teori dan praktek kontemporer”, (Jakarta:
Salemba 4), 2009, hlm.180.

Ayat-ayat alquran yang membolehkan jual beli diantaranya
adalah firman Allah dalam QS. Albaqarah:275

…     …
Artinya:

Dan

Allah

Menghalalkan

jual

beli

dan

mengharamkan riba. (Qs.Al-baqarah:275)67
Ayat ini menunjukkan bahwa jual beli itu boleh dan
murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli.
Dan firman Allah surat An-nisa ayat 29:

      
…

       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan
yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.68
Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa setiap bertransaksi
tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan melainkan
karena sama-sama suka.
b) As-sunnah

(امحد

hlm.47.

ِ ضل الْ َكس
الر ُج ِل بِيَ ِد ِه َوُك ُّل بَْي ٍع َمْب ُرْوٌر )رواه
َّ ب َع َم َل
ْ ُ َ ْأَف
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Departemen Agama RI, “Alquran dan Terjemahnya”, (Bandung: Diponerogo), 2008,
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Departemen Agama, Op.Cit, hlm.83

Sabda rasulullah SAW: “pendapatan yang paling afdhal
(utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli
yang babrur”. (HR. Ahmad )69
Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa pendapatan
atau penghasilan yang paling afdhal adalah hasil karya
tangan seseorang dan jual beli. Hasil karya di sini dapat
diartikan sebagai hasil keringat sendiri, yang dalam hal ini
dapat berupa memproduksi suatu barang atau jasa untuk
selanjutnya dilakukan proses marketing, atau dijual kepada
orang lain dengan harapan mendapatkan keuntungan. Bisa
juga diartikan dengan bekerja kepada orang lain untuk
mendapatkan upah atau keuntungan. Selama kedua hal
tersebut di atas tidak mengandung unsur Maisir, Gharar,
Haram, Riba.
c) Fatwa DSN
Fatwa

Dewan

MUI/IV/2000,

Syariah

Nasional

tentang

murabahah.

MUI

No.04/DSN-

Fatwa

tersebut

membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank
syariah,

ketentuan

kepada

nasabah, jaminan utang,

penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada
nasabah.70

b.

69
70

Rukun jual beli murabahah

Shahih Muslim 2379
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah.

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam
transaksi ada beberapa, yaitu71:
1)

Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual
dan pembeli.

2)

Adanya objek yang diakadkan yang mencakup barang
yang diperjualbelikan dan adanya harga.

3)

Akad atau sighat yang terdiri dari ijab dan qabul.

Adapun rukun-rukun di atas harus memenuhi syarat-syaratnya,
yaitu72:
1) Orang yang berakad harus cakap hukum, ridha yaitu tidak
dalam keadaan terpaksa atau sedang berada di bawah tekanan
atau ancaman.
2) Sedangkan objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang
diharamkan atau yang di larang, memberikan manfaat, dan
penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli
dapat dilakukan, obyek merupakan hak milik penuh pihak
yang berakad, serta spesifikasi objek sesuai antara yang
diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
3) Sighat atau akad dalam murabahah harus jelas dan disebutkan
secaa spesifik dengan orang yang berakad, kemudian antara
ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi ataupun
harga yang disepakati, dan akad tidak mengandung klausul
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Ascarya, Op.Cit, hlm.82
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yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada
kejadian yang akan datang.

c.

Manfaat dan Risiko Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
Secara

perbankan,

prinsip

jual

beli

(murabahah)

mempunyai beberapa manfaat dan risiko di dalamnya. Adapun
manfaat modal kerja murabahah adalah73:
1)

Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta
mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark up)
yang diartikan

sebagai

presentase

harga

keseluruhan

ditambah biaya-biayanya.

d.

2)

Subjek penjualan barang atau komoditas.

3)

Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran.

Risiko Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
a. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila suatu harga barang
di pasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan
barang untuk nasabah. Maka bank tidak dapat menaikkan
atau mengubah harga jual beli tersebut.
b. Kelalaian yakni nasabah sengaja tidak membayar angsuran
kepada bank.
c. Penolakan nasabah, bila barang yang diterimanya tidak sesuai
dengan pesanan. Bank harus mencari pihak lain untuk
menjualnya.74

73

Muhammad, Op.Cit, hlm.120

e. Indikator-Indikator Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
Agar pembiayaan modal kerja Murbahah berjalan dengan
baik maka pembiayaan modal kerja Murabahah harus memiliki
indikator-indikator sebagai berikut75:
1.

Skala Usaha adalah besarnya kebutuhan modal kerja suatu
usaha sangat tergantung kepala skala usaha yang dijalankan.

2.

Tingkat kesulitan usaha adalah masalah yang akan dilalui
pengusaha dalam berusaha.

3.

Karakteristik modal adalah sistem pembayaran yang akan
dilakukan dalam pembiayaan.

4.

Jenis usaha adalah porsi besarnya kebutuhan modal masingmasing jenis usaha berbeda-beda.

f.

Tahapan pembiayaan modal kerja Murabahah
Disetiap pembiayaan atau transaksi di dalam perbankan,
memiliki berbagai macam tahapan untuk menuju proses pencairan
dana. Adapun tahapan-tahapan tersebut76:
1) Kegiatan solicit yaitu marketing aktif dalam mencari nasabah
pembiayaan yang potensial, berkarakter baik dan ada
kemungkinan membutuhkan pembiayaan.
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Persada, 2013), hlm.234
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2) Wawancara dengan nasabah untuk mencari tahu tentang 5C
(character, collateral, capital, capacity dan condition of
economy).
3) Informasi produk pembiayaan, termasuk perkiraan margin
atau bagi hasil yang dikenakan ke nasabah .
4) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
5) Kegiatan on the spot yaitu survey usaha calon peminjam.
6) Menilai taksasi agunan.
7) Menilai legalitas usaha dengan memeriksa NPWP, SIUP,
izin-izin usaha dari kelurahansetempat.
8) Beberapa hal penting yang dapat diketahui oleh pihak BI
checking adalah nanma bank yang telah memberikan
pembiayaan.jangka waktu, cross check jaminan dan tujuan
pembiayaan.
9) Kelengkapan dokumen.
10) Lembar usulan pembiayaan.
11) Nota analisis pebiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir
risiko.
12) Surat penegasan persetujuan pembaiyaan
13) Pengikatan akad dan jaminan.
14) Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen jaminan.
15) Pengecekan pemenuhan syarat-syarat SOP pembiayaan
16) Memo untuk administrasi pembiayaan.
17) Daftar pengecekan realisasi pembiayaan.

18) Otorisasi oleh MO (manajer operasional).
19) Pengarsipan dokumen-dokumen.
20) Pengamanan dokumen-dokumen jaminan.
21) Tanda terima uang nasabah.
22) Pendaftaran fasilitas baru.

2.

Pembiayaan Modal Kerja Istisna’
Bai’ istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan barang
terlebih dahulu yang diinginkan mitra sesuai dengan spesifikassi dan
kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan margin yang
disepakati bersama dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan
apakah di muka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.77
Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai
barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli.
Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan
produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad istisna’. Dalam hal
ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai
modal istisna’ yang ditukar dengan komoditas mereka untuk di
pasarkan kembali.78
Dalam hadits nabi juga dinyatakan bahwa istisna’ dibolehkan
tertuang dalam Hadits yang diriwatkan Muslim sebagai berikut:
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ب إِ ََل الْ َع َج ِم
َ َُك َا أ ََر َاد أَ ْا يَ ْكت
ِ
صطَعَ َع َ ََتًب
ْ َ ف.ٌَ ا

َّ َع ْ أََ ٍ ررض اا ععن أ
َا َِ َّ اللَّ ِن

ِ
يل لَنُ إِ َّا الْ َع َج َم َيَ ْ بَ لُ َا إِ َّ كِتَ بًب َعلَْي ِن
َ َف

 رواه مسلم. َك َ ىِّن أَْ ُُر إِ ََل بَيَ ِر ِن ِ يَ ِد ِه: َ َا.ٍ ض
َّ ِِم ْ ف
Artinya: Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat
kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja
non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka
beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan
perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat
menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim) 79
Rukun dari akad istisna’ yang harus dipenuhi dalam transaksi
ada beberapa hal yaitu:80
a. Adanya pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli adalah
pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual
adalah pihak yang memproduksi barang tersebut.
b. Objek akad, yaitu barang dan jasa dengan spesifikasinya serta
adanya harga.
c. Shighat yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak.
Ada beberapa peraturan dari Dewan Syariah Nasional berkenaan
dengan akad istisna’ yang harus di pedomanin untuk menentukan
keabsahan akad istisna yaitu fatwa DSN-MUI No. 06/DSNMUI/IV/2000 tentang jual beli Istisna’.
a.

Ketentuan Tentang pembayaran
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1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik
berupa uang, barang, atau manfaat.
2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3) Pembayaran tidak boleh dalam betuk pembebasan utang. 81
b. Ketentuan tentang barang
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan
berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang
sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal ini cacat atau barang tidak sesuai dengan
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih)
untuk melanjutkan atau membatalkan akad.82
Dalam praktiknya suatu transaksi istisna bank dapat bertindak
sebagai pembeli atau sebagai penjual. Jika bank bertindak sebagai
penjual dengan cara bank terlebih dahulu memesan barang yang akan
dijual dari pihak yang lain untuk menyediakan barang pesanan
tersebut dengan cara istisna’, maka istisna yang demikian ini disebut
istisna bertingkat.83
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3.

Pembiayaan Modal Kerja Salam
Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka
dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment) dengan
harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan
yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.84
Barang-barang yang diperjual-belikan belum tersedia pada saat
transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk
pertanian

dan

produk-produk

fungible

(barang

yang

dapat

diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).
Barang-barang non-fungible seperti batu mulia, lukisan berharga, dan
lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek
salam.85 Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada
pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak
untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan
apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.
Salam bermanfaat bagi penjual karena menerima pembayaran di
muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya
harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad
tunai.
Adapun landasan hukum Islam terkait akad salam tertuang
dalam Al-qur’an Surat Al-baqarah ayat 282, yaitu:

          

hlm.90.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.86
Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa, yaitu87:
a. Adanya pelaku akad, yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang
membutuhkan dan memesan barang, dan muslam ilaih (penjual)
adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
b. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslam fiih)
dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).
c. Shighat, yaitu ijab qabul.
Diperbolehkannya salam sebagai salah satu bentuk jual beli
merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang
jual beli forward sehingga kontrak salam memiliki syarat-syarat ketat
yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut88:
a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat
akad salam ditandatangani, hal ini diperlukan karena jika
pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang
dengan utang yang secara eksplisit dilarang.
b. Salam hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang
kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat.
Komoditas

yang

tidak

dapat

ditentukan

kuantitas

kualitasnya tidak dapat dijual dengan akad salam.
86
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c. Salam tidak dapat dlakukan untuk jual beli komoditas tertentu
atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu.
d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam
perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang
dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci
harus disebutkan secara eksplisit.
e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas.
Jika komoditas tersebut dikuantifikasikan dengan berat sesuai
kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan
jika kuantifikasi dengan diukur, maka ukurannya harus
diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur
dan begitu sebaliknya.
f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus
ditetapkan dalam kontrak.
g. Salam tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus
diserahkan langsung.

4.

Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah
d. Pengertian Akad Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usahanya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua
pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan

seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola.89
Akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari
pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib)
untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah,
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. 90
d.

Jenis-jenis akad mudharabah
Mudharabah ada dua yaitu mudharabah mutlaqah untuk
kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi
jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai perrmintaan pemilik
dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah
untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi
jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik
dana.91

d. Manfaat akad mudharabah
Akad mudharabah mempunyai manfaat bagi bank maupun
bagi nasabah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:
1.

Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat
keuntungan usaha nasabah meningkat.

2.

Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan
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atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah
mengalami negative spread.
3.

Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash
flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan
nasabah.

4.

Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha
yang

benar-benar,

aman,

dan

menguntungkan

karena

keuntungan yang konkret dan benar - benar terjadi itulah yang
akan dibagikan.
5.

Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah
ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan
menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga
tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah,
sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.92

e. Risiko al-Mudharabah
1) Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti
yang disebut dalam kontrak.
2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya
tidak jujur.93
e. Rukun Mudharabah
Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah
adalah:
92
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1.

Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) dalam akad
mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama
sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak
kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

2.

Objek mudharabah (modal dan kerja) Faktor kedua (objek
mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan
modalnya sebagai objek mudharabah, sedangakan pelaksana
usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.

3.

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Faktor ketiga,
yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi
dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).

4.

Nisbah keuntungan Faktor keempat (yakni nisbah) adalah
rukun

yang

khas

dalam

akad

mudharabah.

Nisbah

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak
yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas
kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas
penyertaan modalnya.94
f. Landasan Hukum
1.

Landasan Al Quran
QS. Al – Muzzamil 20
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Adiwarman Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan”, (Jakarta: Rajawali
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2011), hlm. 205-206

        …

           

         

          

            
Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di
muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa
yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang
kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh
(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik
dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan
kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS. Al-Muzzamil 20)95
Dalam ayat di atas mengandung makna usaha yang
diindikasikan dengan mudharabah.
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Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. AlJumuah 10)96

2.

Landasan Al – Hadis
HR. Ibnu Majah

 ا رس ا اا صلى اا علين:ع ص حل ب صهيب ع ابين ا
وسلم ثالث فيه البيع اَل اجل وامل رر وا الط الرب ب اشعري
للبيت للبيع
Dari Shalil bin Suaib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli
secara

tangguh,

muqaradhah

(mudharabah),

dan

mencampuradukan dengan tepung untuk keperluan rumah
bukan untuk dijual (Hr. Ibnu Majah).97
3.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Mudharabah, memutuskan menetapkan:
fatwa tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).98

a.

96

Ketentuan Pembiayaan:
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2003,hlm. 66
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1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang
disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu
usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS
sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100%
kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola
usaha.
2) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan
pembagian

keuntungan

kesepakatan

kedua

belah

ditentukan
pihak

berdasarkan
(LKS

dengan

pengusaha).
3) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha
yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan
syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen
perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan.
4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua
kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib
(nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai,
atau menyalahi perjanjian.
6) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak
ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan

apabila

mudharib

terbukti

melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati
bersama dalam akad.
7) Kriteria

pengusaha,

prosedur

pembiayaan,

dan

mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS
dengan memperhatikan fatwa DSN.
8) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan
kewajiban atau

melakukan

pelanggaran

terhadap

kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau
biaya yang telah dikeluarkan.
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan99
1. Penyedia

dana

(shahibul

maal)

dan

pengelola

(mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para
pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan halhal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara
eksplisit

menunjukkan

tujuan

kontrak

(akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak. Dan akad dituangkan secara tertulis, melalui

99
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korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan
oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan
usaha dengan syarat sebagai berikut:
a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang
dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset,
maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus
dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap
maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam
akad.
4.

Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat
sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan
berikut ini harus dipenuhi:
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak
boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak
harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak
disepakat dan harus dalam bentuk presentase
(nisbah) dari

keuntungan sesuai

kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari Mudharabah, dan pengelola tidak boleh
menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan
dari

kesalahan

disengaja,

kelalaian,

atau

pelanggaran kesepakatan.
5.

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh
penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai
hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana
tidak

boleh

mempersempit

tindakan

pengelola

sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya
tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan. Dan pengelola
tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam
tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah,
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam
aktivitas itu.
c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan100
1.

Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

2.

Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan
sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu
terjadi.

100
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3.

Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti
rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah
(yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

5. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah
a. Pengertian Ijarah
Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan
sesuatu untuk disewakan. Menurut sayyid sabiq, ijarah adalah suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.101
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSNMUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik, yang
dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang
disertai opsi pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, kepada
penyewa, setelah selesai masa sewa.102 Jadi, hakikatnya ijarah adalah
penjualan manfaat.
Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih
kepemilikan diakhir periode. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT)
101

Ascarya, Op. Cit., hlm.99
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Utama), 2012, hlm.269.
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adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau
menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini
diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa dimana bank akan
memberikan sewa kepada penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat
yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada
penyewa.
Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan,
pada mulanya bukan merupakan pembiayaan, tetapi merupakan
aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan
pembiayaan untuk membeli asset dapat mendatangi pemilik dana
untuk membiayai pembelian asset produktif. Pemilik dana kemudan
membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada
yang membutuhkan asset tersebut.

b. Landasan Hukum
Landasan hukum Islam terkait ijarah yaitu terdapat dalam Qs.
Ath-thalaq ayat 6 dan Qs. Al-qashash ayat 26-27, yakni:

        
            
          
   
Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-

isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.103 (Ath-thalaq ayat 6)

         
           
            
         

Artinya: 26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
27. Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu
cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,
Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan
mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (Qs. Al-qashash ayat
26-27)104
c. Rukun Ijarah
Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada
beberapa yaitu105:
1.

Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa) adalah pihak yang
menyewa aset, dan mu’ajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang
menyewakan aset.
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2.

Objek akad, yaitu ma’jur (aset yang disewakan), dan adanya
ujrah (harga sewa).

3.

Shighat yaitu ijab qabul dari kedua belah pihak.
Dua hal harus diperhatikan dalam penggunaan ijarah sebagai

bentuk pembiayaan. Pertama beberapa syarat harus dipenuhi agar
hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah106:
1.

Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang diswakan
tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua
belah pihak.

2.

Kepemilikan

aset

tetap

pada

yang

menyewakan

yang

bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut
terus dapat member manfaat kepada penyewa.
3.

Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak
dalam periode kontrak maka, akad ijarah masih tetap berlaku.

4.

Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang
ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir.
Syarat-syarat di atas menyiratkan bahwa pemilik dana atau

pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan
sebelumnya. Tingkat keuntungan baru dapat diketahui setelahnya.
Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat
keuntungan dengan alasan107:
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1. Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang
bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada
masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila
akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
2. Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat
terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa
pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan
penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbarui, harga sewa
mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang
mungkin telah berkurang.

BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A.

Gambaran Umum Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU
1.

Sejarah singkat berdirinya BTM BiMU
Secara defakto Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) telah ada
sejak bulan Februari 2004, meskipun pada waktu itu namanya belum
koperasi melainkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ini ditandai
dengan mulainya kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil
yang ada di pasar tradisional Way Halim-Bandar Lampung.108
Pada mulanya Lembaga ini mendapat pinjaman dana dari Majelis
Ekonomi (ME) Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp.
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah LKS menjalankan
fungsinya sebagai lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang Jasa
Keuangan khususnya pembiayaan usaha yang berpola syari’ah (Bagi
Hasil).

2.

Visi dan Misi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU
- Visi BTM BiMU
Menjadi BTM Terbesar di Lampung.
-

Misi BTM BiMU
1. Menciptakan peluang usaha.
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2. Menciptakan Sumber Daya yang Visioner, Prospektif dan
produktif.
3. Memberikan solusi kepada anggota koperasi dan masyarakat
umum agar terhindar dari riba.109
Tujuan dibentuknya Baitut Tamwil Muhammadiyah ini adalah:
1) Mensejahterakan persaudaraan dan keadilan sesame anggota
2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota
3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap
rentenir
4) Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah
Berdasarkan tujuan di atas Baitut Tamwil Muhammadiyah
berharap dapat membantu mencari jalan keluar untuk
mensejahterakan masyarakat khususnya untuk memperoleh
pembiayaan modal kerja usaha mikro dengan prosedur dan
proses yang cepat sesuai dengan prinsip syariah.

3.

Tujuan dan analisis pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah
Pembiayaan yang dberiakan Baitut Tamwil Muhammadiyah
kepada pengusaha mikro diberikan dalam rangka untuk:110
a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki
tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha
menginginkan mampu tercapai laba maksimal. Untuk dapat

109

Ari Rahman, Sekretaris Manager Pembiayaan BTM BiMU, Wawancara, tanggal 12
Juni 2017 pukul 13.20
110
Dokumtasi, Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, 12 Juni 2017

menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana
yang cukup.
b. Upaya meminalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu
meminimalkam risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan
modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat
dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam
dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika
sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber
modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan
demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya
guna sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada
pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang
kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka
mekanisme

pembiayaan

dapat

menjadi

jembatan

dalam

penyeimbangan dan penyaluran kelebihan (surplus) kepada pihak
yang kekurangan (minus ) dana.

2. Lokasi BTM BiMU


Kantor Pusat Jl. Pulau Tegal No. 17, Sukarame – Bandar
Lampung,



Kode Pos 35131.



Telepon (0721) 702466 / 8011229 (Setiap hari jam kerja)



Email cs@btmlampung.co.id111

3. Job Deskripsi Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung
Adapun

Job

Descripsi

kepengurusan

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung yaitu:112
a. PENGAWAS
1. Ketua

: H. Fachrudin Al-Abidi, S.H

Memberikan fatwa, penjelasan, informasi dan pandanganpandangan yang dianggap perlu dalam hal ketepatan pola,
akad, dan transaksi-transaksi lainya di Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bandar Lampung dengan Syari’ah Islam
sebagai

dasar

pedoman

operasional

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung.
2. Anggota

: Drs. H. Habiburrahman, M.M
: Dr. Sudarman, M.Ag

Menjalankan dalam memberikan penjelasan, informasi dan
pandangan-pandangan dalam transaksi-transaksi yang terjadi
pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.
b. PENGURUS
1. Ketua

: Ir. H. Jamhari Hadipurwanta, M.P

Adapun tugas utama dari ketua Melakukan control atau
pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam
rangka menjaga kekayaan Batut Tamwil Muhammadiyah
111
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Bandar Lampung dan memberikan arahan dalam upaya lebih
mengembangkan dan meningkatkan kualitas Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bandar Lampung.
2. Wakil ketua

: Elly Kasim, S.E., Akt

Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh ketua
dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan Baitut
Tamwil Muhammadiyah.
3. Sekretaris

: Ahsanul Huda, S.P

Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu
yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus
4. Bendahara
Melakukan

:Martini Setyowati, S.E
pengelolaan

keuangan

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung secara keseluruhan diluar
unit-unit yang ada.
c. PENGELOLA
1. General manager
Merencanakan,

: Elly Kasim, SE., Akt
mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana
dari Pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan
kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan langsung
berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya
mencapai target.
2. Manager ops dan keungan

: Hj. Martini Sutiyowati, S.E

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi
seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan
dengan

pihak

internal

maupun eksternal

yang dapat

meningkatkan profesionalisme Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bandar Lampung khususnya dalam pelayanan terhadap mitra
maupun anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar
Lampung.
3. Manager Marketing

: Ahsanal Huda, S.P

Merencanakan, Mengarahkan, serta mengevaluasi target
penghimpunan

dana

dan

pembiayaan

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung serta memastikan strategi
yang digunakan tepat dalam upaya mencapai sasaran termasuk
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
4. Kabag Ops dan keuangan

: suprantia ningsih

Melaksanakan seluruh aktivitas dibidang operasional baik
yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal
yang dapat meningkatkan profesionalisme Baitut Tamwil
Muhammadiyah

Bandar

Lampung

khususnya

dalam

pelayanan terhadap mitra maupun anggota Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bandar Lampung.
5. Kabag IT

: sumarna, S.H.I

Melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk,
kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk
operasional lembaga serta teknologi informasi dalam rangka

meningkatkan

kualitas

lembaga

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung.

6. Kabag Legal

: Rahmat Habibi

Tugas kabag legal melakukan perjanjian kerjasama dan
dokumen legal lain yang berhubungan dengan project
perusahaan

dimana

ditempatkan.

Dan

membuat

surat

permintaan, penawaran dan negosiasi harga.
7. Staff HRD

: Dian Anggraini, S.Psi.

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi
seluruh aktivitas dibidang administrasi, legal dan personalia
yang berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan
meningkatkan profesionalitas Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bandar Lampung
8. Staff SE

: Ari Rahman, S. Kom

berhubungan dengan pihak internal dan eksternal dan
meningkatkan profesionalitas Baitut Tamwil Muhammadiyah
Bandar Lampung
9. Staff Legal

: Najamudin

Tugas dari staff legal mensupport dan mengelolah dokumen
perusahaan khususnya yang berhubungan dengan perjanjian
kerjasama maupun legal contract. Mereview legal contract,
perjanjian

kerjasama

dan

dokumen

legal

lain

yang

berhubungan dengan project perusahaan dimana ditempatkan.
Dan membuat surat permintaan, penawaran dan negosiasi
harga.
10. Teller

: Dewi Utami

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang
sifatnya tunai.
11. Castemer Service

: Heni Damayanti

Memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan
dengan produk funding (penghimpuan dana) yang dimiliki
oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam
hal ini tabungan (simpana lancar) dan deposito (simpanan
berjangka).
12. Office Boy

: Nur Dian Syah

Tugas dari OB menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan,
membantu penyimpanan arsip dan dokumen nasabah, dan
Sewaktu-waktu

bila

dibutuhkan,

melakukan

kegiatan

pengiriman (kurir) dokumen ke Kantor Cabang Pembantu atau
Kantor lainnya.
4.

Produk-produk BTM BiMU
a. Produk simpanan (funding)
1) Simpanan Mudharabah Berjangka (SMB)

Mengubah Cara Investasi Anda dengan Sesuatu Yang
Lebih Bermakna. Simpanan yang penarikannya hanya dapat
dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.113
Jangka Waktu :
 3 Bulan
 6 Bulan
 9 Bulan
 12 Bulan
 > 12 Bulan
Manfaat & Keuntungan :
a)

Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan maksimal
setiap bulan

b)

Dana investasi anggota dikelola secara Syariah, sehingga
ssmemberikan ketenangan batin dalam berinvestasi

c)

Tersedia pilihan jangka waktu investasi

d)

Dapat digunakan sebagi jaminan pembiayaan atau untuk
referensi BTM Lampung.

e)

Sarana investasi jangka panjang, aman dan terjamin

f)

Bagi hasil bersaing

g)

Autosave (pemindahan dana otomatis: simpanan)

h)

Automatic Roll Over (ARO), tanpa anggota/ nasabah
datang otomatis akan diperpanjang SMB-nya.
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i)

Kami menyediakan fitur Simulasi Perhitungan Simpanan &
SMB untuk

memudahkan

Anda

dalam

melakukan

perencanaan.

2)

Siwadu Personal
Simpanan Wadi’ah Personal merupakan simpanan dengan
saldo awal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi
jumlahnya serta bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan
akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir simpanan
setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk bingkisan.114
Fasilitas Serba Gratis yaitu gratis biaya administrasi
bulanan simpanan dan gratis biaya tarik tunai, cek saldo, dan
transfer ke rekening lain secara on-line realtime.
Syarat dan Ketentuan Program:
a. Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan
membayar simpanan wajib
b. Mendaftar dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih
berlaku sebanyak 1 lembar
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1 lembar
d. Pas Photo 3×4 sebanyak 3 lembar
e. Mengisi form aplikasi database keanggotaan
f. Jumlah setoran tidak dibatasi
g. Simpanan dapat diambil kapan saja

114
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h. Batas saldo minimal Rp.10.000,i. Mendapakant bonus bingkisan.

3)

Siwadu Tarbiyah
Simpanan Wadi’ah Tarbiyah merupakan simpanan untuk
keperluan biaya Pendidikan (Tarbiyah) dengan saldo awal Rp.
10.000,- Dan setoran selanjutnya tidak dibatasi yang bisa diambil
per semester dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo
akhir simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk
bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan
dimasukkan ke rekening ZIS. Fasilitas yang diberikan yaitu gratis
biaya administrasi bulanan simpanan dan gratis biaya tarik tunai,
cek saldo, dan transfer ke rekening lain secara on-line realtime.115
Syarat dan Ketentuan Program :
a. Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan membayar
simpanan wajib
b. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
c. Jumlah Setoran tidak dibatasi
d. Simpanan dapat diambil dengan jangka waktu setiap 6 (enam)
bulan atau kelipatannya
e. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,f. Mendapatkan bonus peralatan sekolah.
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4)

Siwadu Fitri
Simpanan Wadi’ah Fitri merupakan simpanan berjangka 12
bulan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, dengan saldo awal Rp.
10.000,-Dan setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil
setiap 1 (satu) tahun sekali, dua minggu (14 hari) sebelum hari raya
idul fitri dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir
simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk
bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan
dimasukkan ke rekening ZIS. Fasilitas yang di dapat yaitu gratis
biaya administrasi bulanan simpanan dan gratis biaya tarik tunai,
cek saldo, dan transfer ke rekening lain secara on-line realtime.116
Syarat dan Ketentuan Program :
a. Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung dan membayar
simpanan wajib
b. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
c. Jumlah Setoran tidak dibatasi
d. Simpanan dapat diambil 2 minggu sebelum Hari Raya Idul
Fitri
e. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,f. Mendapatkan bonus bingkisan fitri.

5)

Siwadu Qurban
Simpanan Wadi’ah Qurban merupakan simpanan untuk
keperluan Ibadah Qurban dengan saldo awal Rp. 10.000,- Dan
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setoran selanjutnya tidak ditentukan yang bisa diambil setiap 1
(satu) tahun sekali atau dua minggu (14 hari) sebelum hari raya
Idul Adha, dan akan diberikan bagi hasil sesuai dengan saldo akhir
simpanan setiap bulan yang akan dikonfersikan dalam bentuk
bingkisan. Apabila diambil sebelum waktunya bagi hasil akan
dimasukkan ke rekening ZIS. Fasilitas yang di dapat yaitu gratis
biaya administrasi bulanan simpanan dan gratis biaya tarik tunai,
cek saldo, dan transfer ke rekening lain secara on-line realtime.117
Syarat dan Ketentuan Program :
a. Telah menjadi anggota BTM Bandar Lampung
b. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
c. Jumlah Setoran tidak dibatasi
d. Simpanan dapat diambil untuk kebutuhan ibadah qurban
e. Batas saldo minimal pengambilan Rp. 10.000,-

b.

Produk pembiayaan
1) Mudharabah
Pembiayaan dalam bentuk modal atau

dana yang

diberikan oleh BTM untuk nasabah untuk dikelola dalam
usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam
pembiayaan ini Nasabah dan BTM setuju untuk berbagi hasil
atas pendapatan usaha tersebut. Risiko kerugian ditanggung
oleh pihak BTM kecuali kerugian yang diakibatkan oleh
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kesalahan

pengelola

penyimpangan

pihak

atau

nasabah,

nasabah

seperti

kelalaian

dan

penyelewengan,

kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat
dibiayai antara lain perdagangan, industri perumahan,
pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan
investasi.118
2) musyarakah
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana
dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan
keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.119
Adapun Manfaat dari pembiayaan untuk usaha ini
yaitu:
a.

Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi
hasil

b.

Mekanisme

pengembalian

yang fleksibel

sesuai

dengan realisasi usaha.
Fasilitas yang didapat yaitu:
a.

Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel
(bulanan atau sekaligus diakhir periode)

b.

Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.

3) Murabahah
Fasilitas penyaluran dana dengan system jual beli.
BTM Bandar Lampung akan membelikan barang-barang
118
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halal

apa

saja

yang

nasabah

butuhkan

kemudian

menjualnya kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan
kemampuan nasabah.120 Produk ini dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi:
pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll)
maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor,
121

rumah, dll)

4) Ijarah
Yaitu fasilitas pembelian berupa sewa barang atau
jasa

dengan

pembayaran

secara

angsuran.

Fasilitas

pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat
usaha, sewa kendaraan, pembayaran tenaga kerja, biaya
kesehatan, pendidikan, dan lainnya.
5) Hawalah
Hawalah adalah transaksi

mengalihkan utang-

piutang, membantu supplier mendapatkan modal tunai agar
dapat

melanjutkan

produksinya.

BTM

mendapat

penggantian biaya yang timbul atas jasa pemindahan
piutang.122 Sebagai contoh supplier jagung menjual
barangnya kepada pemilik pabrik pengolahan jagung yang
akan dibayar dua minggu kemudian. Karena kebutuhan
supplier akan likuiditas, ia meminta BTM untuk mengambil
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alih piutangnya. BTM pun akan menerima pembayaran dari
pemilik pabrik pengolahan jagung dua minggu kemudian.

c.

Produk jasa
Bill Payment atau Payment Point Online Bank (PPOB)
adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar di
seluruh jaringan kantor BTM Lampung, sehingga memudahkan
anggota dalam membayar tagihan-tagihan rutin bulanan:
Tagihan PLN, Telkom, TV Kabel, BPJS, pembelian pulsa
handphone hingga pembelian tiket pesawat.

B.

MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA DI BTM
BiMU
Pelaksaan pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil
Muhammadiyah

sebagian

besar

segala

aktivitas

pembiayaannya

menggunakan akad murabahah. Sehingga akan dikaji lebih dalam
pembiayaan dengan akad murabahah.
Berdasarkan pengertian pembiayaan murabahah, merupakan jualbeli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
Di dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah, objek pembiayaan murabahah ini
diperguanakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya
seperti: Rumah, Kendaraan, Elektronik, Pengadaan barang lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam hal ini antara BTM dan nasabah harus melakukan akad
murabahah yang bebas riba’. Barang yang diperjualbelikan halal dan

bermanfaat, BTM harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
transaksi dimulai minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, kegunaan
penyaluran pembiayaan murabahah, margin keuntungan yang diperoleh
BTM, jaminan atas nasabah, dan lamanya angsuran yang wajib diselaikan
oleh nasabah.
Gambar I
Bagan alur murabahah123
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MULAI ANGSURAN BARU

1.

Nasabah mendatangi kantor cabang Baitut Tamwil Muhammadiyah
BiMU yang terletak disetiap pasar kota Bandar Lampung atau pun
dari pihak teller tia cabang mendatangi pasar dan mencari nasabah
yang tujuannya mengajukan pembiayaan modal kerja usaha.

2.

Ketika mendapati nasabah yang tujuannya mengajukan pembiayaan
modal

kerja,

teller

pada

koperasi

syariah

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah Bandar lampung terlebih dahulu menjelaskan
beberapa hal penting, antara lain:
a. Kegunaan

akad

pembiayaan

modal

kerja

usaha

harus

dimanfaatan sesuai kegunaan nasabah.
b. Selama menerangkan pembiayaan modal kerja usaha, nasabah
diberi formulir pengajuan akad pembiayaan modal kerja usaha,
menjelaskan syarat-syarat pengajuan, jaminan, dan margin yang
ditawarkan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah. Dalam hal ini
margin yang ditawarkan oleh BTM 0 – 20% sesuai kemampuan
nasabah dalam jangka waktu pelunasan 115 hari atau sesuai
kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus disertakan oleh
nasabah yakni minimal senilai dengan jumlah pembiayaan yang
di ajukan. Pihak BTM juga menjelaskan di awal maksud

kegunaan disertakan jaminan pada BTM yaitu untuk mencegah
kecurangan nasabah, dan sebaga asset penentu yang mampu
menyelamatkan

nasabah

apabila

nantinya

tidak

dapat

mengangsur atau bermasalah.
c. Setelah semua dijelaskan dengan detail oleh pihak Biatut Tamwil
Muhammadiyah dan nasabah juga sudah menyetujuinya. Maka
tindakan selanjutnya yakni inisiasi. Tugas penting dari inisiasi
ialah sebagai berikut:
1)

Mengecek kelengkapan berkas persyaratan dan kelengkapan
jaminan nasabah. Kelengkapan berkas yang wajib lengkap
sebagai berikut:


Formulir pengajuan pembiayaan



Fotocopy KTP suami istri



Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah



Surat penyertaan belum nikah (bagi yang belum
menikah)



Surat keterangan domisili apabila pemohon bertempat
tinggal tidak menetap



Peta lokasi rumah



Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan
bermaksud untuk pembelian suatu barang.

2)

Bila berkas awal telah lengkap dan bias untuk ditindak
lanjut, maka dari peta lokasi yang diberikan calon nasabah di
atas, pihak BTM melakukan survey lapangan guna

menganalisa

layak

tidaknya

calon

nasabah

diberi

pembiayaan modal kerja usaha (dalam hal ini pihak BTM
menyurvei para pedagang). Ketika survey lapangan pihak
BTM menggunakan prinsip 5C yaitu:


Character berhavior (karakter akhlaknya) karakter ini
dapat dilihat dari interaksi kehidupan keuarga dan para
tetangganya.



Condition of economy (kondisi usaha) usaha yang
dijalankan calon anggota harus baik, dalam arti mampu
mencukupi kebutuhan keluarganya, menutupi biaya
operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat
menjadi penambahan modal usaha untuk berkembang.



Capacity (kemampuan manajerial) calon anggota
pembiayaan

mempunyai

kemampuan

manajerial,

handal dan tangguh menjalankan usahanya.


Capital (modal) calon anggota harus mampu mengatur
keuangan dengan baik.



Collateral (jaminan) petugas pembiayaan harus dapat
menganalisis usaha calon anggota pembiayaan.



Constrain (keadaan yang menghambat) ketepatan
pemberian pembiayaan sangat berkaitan pula dengan
iklim atau musim suatu usaha tertentu.

d.

Apabila survei telah dilakukan oleh pihak Baitut Tamwil
Muhammadiyah, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika

rapat komite. Dan apabila dinyatakan layak, maka pihak
BTM menelepon nasabah untuk melakukan akad dihari yang
telah ditentukan oleh Batut Tamwil Muhammadiyah. Di
dalam pertemuan tersebut komite BTM dan nasabah
melakukan negosiasi dimulai total pinjaman nasabah yang
kadang tidak dapat diberikan BTM secara utuh sesuai
pengajuan, negosiasi margin yang biasanya diajukan
nasabah untuk meminta margin yang lebih kecil dari
penawaran BTM, serta pembahasan mengenai lamanya
angsuran yang disanggupi nasabah dan tidak merugikan
BTM.
e.

Apabila titik kesepakatan telah dicapai oleh Baitut Tamwil
Muhammadiyah

dan

nasabah,

maka

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah memberikan berkas berupa surat atas
jaminan yang harus diisi nasabah saat itu dengan materai
sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang
dimiliki oleh nasabah untuk pembiayaan modal kerja usaha
dengan akad mudharabah.
f.

Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada nasabah
untuk melakukan pembelian barang yang diajukan nasabah.

g.

Keesokan harinya, nasabah wajib mendatangi kembali
kantor Batut Tamwil Muhammadiyah dengan menyerahkan
berkas berupa kwitansi atau bukti pelunasan atas pembelian
barang yang harus sesuai dengan akad diawal.

h.

Apabila urusan semua telah tuntas, pihak BTM memberikan
buku tabungan angsuran yang harus dibayar nasabah sesuai
kesepakatan apakah perhari atau perminggu asalakan dalam
1 bulan harus cukup.
Setelah angsuran mulai dipenuhi oleh nasabah, tugas Baitut

Tamwil Muhammadiyah selanjutnya adalah melakukan pengawasan
terhadap usaha mikro kecil yang dijalankan oleh nasabahnya,
pengawasan ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan
yang akan dilakukan nasabahnya. Apabila terjadi keterlambatan atas
pembayaran oleh nasabahnya maka pihak BTM akan memberikan
teguran namun apabila cara ini tidak berhasil maka BTM akan
memberikan denda atas keterlambatan.
Adapun system perhitungan akad murabahah di Baitut
Tamwil Muhammadiyah menurut Bapak Wawan anggota Baitut
Tamwil Muhammadiyah sebagai pedagang mikro di Pasar Tempel
Sukarame124 mengungkapkan bahwa system pemberian pinjaman
modal usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah pada dasarnya sama
saja dengan pemberian modal usaha pada rentenir dimana keduanya
masih menetapkan bunga, tetapi BTM bukan disebut bunga
melainkan keuntungannya dan jumlahnya lebih kecil dibandingkan
dengan bunga yang ditetapkan oleh rentenir. Di dalam memberikan
pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah tidak memberikan uang
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yang dibutuhkan nasabahnya tetapi nasabah hanya mendapatkan
sejumlah barang yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatannnya
sebagai seorang pedagang, sehingga dana yang dikeluarkan oleh
BTM benar-benar memenuhi kebutuhan usaha bukan untuk
keperluan lain, sedangkan untuk pengembalian atas modal pinjaman
tersebut bias dengan cara perhari ataupun perminggu sesuia
kesanggupan nasabah selama jatuh tempo.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis teliti, transaksi
pembiayaan modal kerja usaha yang dilakukan oleh pihak BTM
bahwa akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan usaha
adalah akad murabahah yang artinya pihak BTM lebih sering
menggunakan pembiayaan modal kerja murabahah dengan alas an
sederhananya dalam hal administrasi. Menjadi akad yang lebih
sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja di Baitut Tamwil
Muhammadiyah Khususnya bagi pengusaha mikro yang ada di Pasar
Tempel Sukarame.
Adapun alasan pengusaha mikro memilih pembiayaan modal
kerja usaha ialah:
1.

Para

nasabah

telah

mempercayai

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah sebagai lembaga keuangan yang menjadi
solusi

tepat

bagi

pengusaha

mikro khususnya

yang

berkembang di daerah pasar Tempel Sukarame dimana pihak
Baitut

Tamwil

Muhammadiyah

member

pelayanan

pembiayaan kepada semua nasabah tanpa memandang besar

kecilnya usaha yang dijalani nasabah. Hal yang terpenting
dalam usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan dalam
agama Islam dan aturan Pemerintah, serta tidak merugikan
masyarakat luas. Seperti: sembako, pakaian, pedangang ikan
konsumsi dll.
2.

Nasabah banyak memilih pembiayaan modal kerja usaha
disbanding pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan ini
lebih efektif bagi nasabah yang ada di Pasar Tempel
Sukarame. Dimana harga disebutkan dengan transparan dan
keuntungan disepakati bersama. Kebutuhan para nasabah
langsung dibelikan oleh karyawan BTM atau para nasabah
langsung mencari kebutuhannya sendiri dan didampingi oleh
salah satu pegawai Baitut Tamwil Muhammadiyah.

3.

Perkembangan usaha para pedagang-pedagang di Pasar
Tempel Sukarame setelah memperoleh pembiayaan modal
kerja usaha cukup meningkat, mereka sedikit banyak
merasakan peran dari pembiayaan modal kerja usaha dari
BTM. Dimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis
kepada beberapa orang responden, seperti:
1. Ibu Nunung himaskah dengan pedagang sembako di
Pasar Tempel (anggota PMK) mengatakan125 “tingkat
peningkatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan
pembiayaan modal kerja usaha dari Baitut Tamwil
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Muhammadiyah sebesar Rp. 5.000.000,- bisa dikatakan
cukup meningkat dibandingkan sebelumnya. Dimana
sebelumnya saya hanya memperoleh keuntungan kurang
dari satu juta rupiah, sekarang bisa sampai satu juta
rupiah bahkan kadang-kadang lebih karena ketertarikan
pembeli melihat isi stok saya lebih banyak dibandingkan
sebelumnya.”
2. Bapak Ahmad Muzayyin usaha sembako di pasar Tempel
Sumarame

(anggota

PMK)

mengatakan126: “dalam

pelaksanaan awal pengajuan pembiayaan modal kerja
usaha sedikit ribet namun dengan adanya pembiayaan
modal kerja usaha yang saya jalankan menjadi stabil dan
cenderung meningkat.”
3. Bapak Supriyono sebagai penjual sayuran di pasar
Tempel Sukarame mengaku usahanya menjadi meningkat
dengan adanya pembiayaan modal kerja oleh Baitut
Tamwil Muhammadiyah, Bapak Supriyono mengaku
dengan adanya suntikan tambahan dana tersebut stok
sayuran yang biasa sehari hanya 50 ikat menjadi 250 ikat
perhari.127
Hal ini dapat dilihat bahwa pembiayaan modal kerja usaha
pada Baitut tamwil Muhammadiyah cukup membantu dalam
peningkatan usaha nasabah. Walaupun ada juga nasabah yang
126
127

2017

Ahmad muzayyin, pedagang sembako pasar Tempel, wawancara, 12 juli 2017
Bapak Supriyono, pedagang ssyuran di Pasar Tempel Sukarame, wawancara 12 juli

mengaku bahwa dengan memperoleh pembiayaan modal kerja usaha
mereka tidak meningkat melainkan hanya biasa-biasa saja, dimana
dilihat dari hasil wawancara penulis kepada salah satu responden,
Ibu Sulasmi dengan usaha pedagang sembako di Pasar Tempel
Sukarame (anggota PMK) mengatakan128: usaha yang saya jalankan
masih seperti biasa tidak meningkat bgitu saya meminjam dana
pembiayaan modal kerja karena pembiayaan yang saya lakukan
bukan untuk penambahahan stok barang usaha melainkan digunakan
untuk memberikan pelanggan THR (tunjangan hari raya) karena
bertepatan dengan hari besar Islam.”

128

Ibu Sulasmi, pedagang sembako di Pasar Tempel Sukarame, wawancara, 12 juli 2017.

BAB IV
ANALISIS DATA

A.

Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha
Mikro Kecil
Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau
kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota,
koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada
pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari
pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana
pembiayaan tersebut. Selain dari pada itu pembiayaan juga dapat diberikan
oleh pihak lembaga keuangan.
Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk
modal kerja suatu perusahaan atau pelaku bisnis atau usaha dalam rangka
pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau
stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi
barang modal dan lain-lain.
Melihat dari tujuan dan fungsi dari pembiayaan modal kerja yang
mana tujuan pembiayaan modal kerja secara makro dan mikro yaitu:
Tujuan yang bersifat makro, antara lain:
f.

Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat
akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayan mereka dapat
melakukan akses ekonomi.
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g. Tersedianya

dana

bagi

peningkatan

usaha,

artinya

untuk

pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan
ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan
kepada pihak yang minus dana.
h. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat
untuk meningkatkan daya produksinya.
i.

Membuka lapangan kerja baru.
Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

e.

Memaksimalkan laba.

f.

Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.

g.

Pendayagunaan sumber daya ekonomi.

h.

Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus
dana.
Dan melihat dari fungsi dari pembiayaan modal kerja yaitu:

a.

Meningkatkan daya guna uang baik itu untuk keperluan produktifitas
ataupun untuk peningkatan produksi.

b.

Meningkatkan daya guna barang, dengan adanya pembiayaan maka
akan terjadinya perpindahan dari suatu barang yang mana dari suatu
tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c.

Meningkatkan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan
melalui rekening-rekening koran pengusaha akan menciptakan
pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya.

d.

Guna stabilitas ekonomi.

e.

Dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Sehingga peran pembiayaan modal kerja dapat kita lihat dari beberpa
tujuannya yaitu untuk hal meminimalkan kekurangan modal dagangan
bahwa terkait jumlah produk yang ada pada setiap nasabah yang
melakukan pembiayaan modal kerja usaha terjadi peningkatan dalam
jumlah stok barang yang ada. Kemudian untuk memaksimalkan laba
dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang
dagang sehigga pendapatan para pedagang pun meningkat. Seperti
yang dialami dan dirasakan oleh setiap nasabah yang melakukan
pembiayaan modal kerja usaha pada Baitut Tamwil Muhammadiyah
BiMU dan menggunakan pembiayaan sebagaimana mestinya maka
perubahan itupun akan dirasakan.
Sebab Peningkatan suatu penjualan UMK harus didukung oleh
peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat
terjamin.Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum
kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja.Tambahan
modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil
penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan
baku sehingga proses produksi dapat berkasinambungan.
Pengelolaan modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal
kerja yaitu alokasi kepada piutang dagang dan pembelanjaan
persediaan barang.Pembiayaan modal kerja tersebut sangatlah berguna
dan bermanfaat bagi pelaku usaha mikro yang sedang membutuhkan
pertambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh
laba yang lebih besar dan berkesinambungan.Para pelaku usaha tidak

hanya datang dari kalangan besar saja, namun juga datang dari
golongan kecil seperti pedagang yang terdapat di pasar tempel,
Sukarame, Bandar Lampung.
Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pedagang harus
memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar untuk
mengelola dan mengembangkannya.Tetapi terkadang tidak semua
pedagang kecil memiliki modal yang cukup, maka dari itu mayoritas
dari mereka memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap
untuk memberikan modal kepada lembaga-lembaga keuangan atau
pun keperseoranagn (rentenir).Dalam hal ini pihak Baitut Tamwil
Muhammadiyah selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas
yaitu pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja usaha untuk
memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.
Sehingga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah
BTM dalam kegiatan pembiayaan modal kerja terhadap usaha mikro
kecil sedikit banyak mengalami peningkatan dalam pertumbuhan
modal, pertumbuhan

penjualan, pertumbuhan

tenaga kerja dan

pertumbuhan pasar.

B.

Pembiayaan Modal Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja
syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada
perusahaan

untuk

membiayai

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

kebutuhan

modal

kerja

usahanya

Landasan hukum Islam tentang pembiayaan tertuang dalam Alqur’an Surat Shad ayat 24:

…

Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat
sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat. (Qs.shaad:24)
Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.Perpanjangan fasilitas
pembiayaan modal kerja usaha dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap
debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
Fasilitas pembiayaan modal kerja usaha dapat diberikan kepada
seluruh sektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan
syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang
berlaku serta yang dinyatakan oleh bank Indonesia. Pemberian fasilitas
pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon nasabah dengan tujuan
untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa
pemberian pembiayaan antara lain:
2.

Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha
berbeda-beda.

3.

Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat
tergantung kepada skala usaha yang di jalankan. Semakin besar
skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin
besar.

4.

Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

5.

Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.
Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus

mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali,
yakni sumber pendapatan (income) proyek yang akan dibiayai. Hal ini
dapat diketahui dengan cara mengklasifikasikan proyek menjadi dengan
kontrak dan tanpa kontrak.
Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan
syariah, jenis pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi 5 macam,
yakni:
1.

Pembiayaan modal kerja Mudharabah

2.

Pembiayaan modal kerja Istisna’

3.

Pembiayaan modal kerja Salam

4.

Pembiayaan modal kerja Ijarah

5.

Pembiayaan modal kerja Murabahah.
Hasil penelitian yang penulis temukan yaitu setelah terjadi

pencairan uang guna membeli barang dan kesepakatan margin yang telah
dibahas sebelumnya, pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah yaitu
dengan membawa bukti pembayaran uang muka pembelian ke Baitut
Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Hal yang dilakukan oleh

Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung ini tidak sejalan dengan
Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ayat satu yang menjelaskan
tentang ketentuan umum penggunaan akad murabahah dalam lembaga
keuangan syariah (LKS) yaitu:
“jika bank hendak mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip menjadi milik bank.”
Akan tetapi hal ini sejalan dengan aturan PSAK 102 mengenai
pembayaran angsuran pembiayaan sesuai kesepakatan.Dalam pelaksanaan
pembiayaan modal kerja usaha yang dilakukan oleh pihak Baitut Tamwil
Muhammadiyah kepada para anggotanya menerapkan sistem kehati-hatian
dalam memberikan pembiayaan terhadap kriteria, karakter, kapasitas,
kondisi ekonomi dan barang jaminan.Hal ini dilakukan oleh Baitut Tamwil
Muhammadiyah dalam rangka meminimalkan kerugian juga dalam rangka
meningkatkan kepercayaan nasabah kepada pihak Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bandar Lampung.Karena hal yang terpenting dalam
kegiatan bermuamalah secara syariah yaitu dengan jujur, amanah, toleransi
dan memenuhi akad dan janji.Apabila semua hal di atas dilakukan dengan
baik berharap tujuan dari pembiayaan dapat terlaksana.
Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan modal kerja
syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1.

Hal pertama dan utama yang harus dilihat oleh lembaga keuangan
adalah jenis usaha yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki
kontrak atau belum.

2.

Jika proyek tersebut memiliki kontrak, actor berikutnya yang harus
dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan
konstruksi

atau

pengadaa

barang.

Jika

untuk

konstruksi,

pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istisna’.
Namun jika bukan untuk pembiayaan konstruksi melainkan
pengadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah
pembiayaan mudharabah.
3.

Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka factor
selanjutnya yang harus dilihat oleh lembaga keuangan adalah
apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan
barang. Jika untuk pembelian barang, yang perlu dilihat apakah
ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan
yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Jika untuk
penyewaan barang dengan pembiayaan ijarah.
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pembiayaan modal kerja

yang ada pada Baitut Tamwil Muhammadiyah terdapat beberapa produk
pembiayaandengan beberapa akad yaitu:
pertama adanya pembiayaan dengan akad mudharabah yang mana
pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau dana yang diberikan oleh Baitut
Tamwil Muhammadiyah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati.
Jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industry perumahan,
pertanian, dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.
Kedua adanya pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan yang
khusus untuk modal kerja, dimana dana dari pihak bank merupakan bagian

dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang
disepakati.
Ketiga pembiayaan murabahah yaitu fasilitas penyaluran dana
dengan system jual beli. Baitut Tamwil Muhammadiyah akan membelikan
barang-barang halal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjualnya
kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah.
Pelaksaan pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil Muhammadiyah
sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya menggunakan akad
murabahah. Sehingga akan dikaji lebih dalam pembiayaan dengan akad
murabahah.
Berdasarkan pengertian pembiayaan murabahah, merupakan jualbeli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
Di dalam Baitut Tamwil Muhammadiyah, objek pembiayaan murabahah ini
diperguanakan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggotanya
seperti: Rumah, Kendaraan, Elektronik, Pengadaan barang lainnya yang
tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam hal ini antara Baitut Tamwil Muhammadiyah dan nasabah
harus melakukan akad murabahah yang bebas riba’. Barang yang
diperjualbelikan halal dan bermanfaat, BTM harus menyampaikan semua
hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai minimal pinjaman dan
maksimal pinjaman, kegunaan penyaluran pembiayaan murabahah, margin
keuntungan yang diperoleh BTM, jaminan atas nasabah, dan lamanya
angsuran yang wajib diselaikan oleh nasabah.

Ttransaksinya pembiayaan modal kerja murabahan yang terjadi
pihak penjual yaitu dari pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah, penjual
merupakan perantara antara pembeli dengan supplier dan yang mengurus
segala transaksi seperti kriteria barang yang seperti apa yang dinginkan
nasabah, jenis barangnya dan segala yang berkaitan dengan permintaan
nasabah sesuai kesepakatan.
Pihak pembeli dalam pembiayaan modal kerja murabahah ini adalah
nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja murabahah, pembeli
merupakan orang yang akan membeli barang dari penjual atau Baitut
Tamwil Muhammadiyyah.
Barang merupakan objek daripada pembiayaan yang dibutuhkan oleh
pembeli. Dengan kata lain, barang merupakan salah satu rukun dari
pembiayaan modal kerja murabahah sehingga bila barang dalam jual beli
tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah.
Harga adalah nilai satuan ukur suatu barang, harga dalam
pembiayaan murabahah ini merupakan harga yang telah disepakati oleh
pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan nasabah. Adapun ijab qabul
adalah penetapan perbuatan oleh pihak Baitut Tamwil Muhammadiyah dan
nasabah sebagai wujud persetujuan dan suka sama suka antara kedua belah
pihak, baik pihak Baitut Tamwil Muhammdiyah maupun pihak nasabah.
Jadi adanya keridhaan dan persetujuan tersebut maka pembiayaan modal
kerja murabahah dapat dilakukan dengan kesepakatan yang telah disepakati.
Pelaksanaannya dalam transaksi pembiayaan modal kerja usaha
dengan akad murabahah yang dilakukan di Baitut Tamwil Muhammadiyah

yaitu ketika hendak saling beraqad barang yang seharusnya ada itu diganti
dengan nota belanja nasabah yang ingin dibeli untuk usaha mereka.
Dari sisi analisis data di atas maka pelaksanaan pembiayaan modal
kerja

usaha

terhadap

Peningkatan

UMK

pada

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dilihat dari
rukun-rukun dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad
murabahah yang semua rukunnya terpenuhi.

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
dapat dtarik beberapa kesimpulan dari penelitian analisis peran pembiayaan
modal kerja usaha terhadap peningkatan usaha mikro kecil menengah dalam
perspektif ekonomi Islam, sebagai berikut:
1.

Pembiayaan yang dilakukan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar
Lampung untuk menyuntikkan dana pada dunia usaha menggunakan
produk pembiayaan modal usaha. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan, nasabah pembiayaan modal kerja usaha di Baitut Tamwil
Muhammadyah

Bandar Lampung menyatakan bahwa setelah

mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi peningkatan usaha yang
dijalankan oleh para pedagang di Pasar Tempel Sukarame sebagai
nasabah Baitut Tamwil Muhammadiyah. Yang mana peningkatan
usaha tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan
volume barang dagang, peningkatan pendapatan dan perkembangan
pasar.
2.

Pembiayaan modal kerja usaha yang ada di Baitut Tamwil
Muhammadiyah BiMU secara garis beras sudah baik, mereka berusaha
menerapkan syariah. Dilihat dari rukun-rukun dalam pembiayaan
modal kerja yang menggunakan akad murabahah yang semua
rukunnya terpenuhi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk
memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan
tersebut, di antaranya:
1.

Baitut Tamwil Muhammadiyah harus bisa mempertahankan atau lebih
baik lagi dalam memberikan pembiayaan yang sifatnya untuk
penyuntikan dana bagi para pengusaha.

2.

Pihak

Baitut

Tamwil

Muhammadiyah

hendaknya

memberikan

pengawasan dalam menggunakan pembiayaan modal kerja tersebut
sehingga benar-benar untuk kebutuhan modal kerja bukan kebutuhan
konsumtif.

