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ABSTRAK
Usaha Mikro mempunyai peran yang sangat penting dalam prekonomian
Indonesia karana mampu menyediakan berjuta lapangan pekerjaan dan telah
menjadi tulang punggung indusrti pengelolaan. Pembiayaan Usaha Mikro telah
berkembang pesat dan memberi kemudahan kepada pelaku UM dalam
menjalankan usaha dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, menciptakan
lapangan pekerjaan dan menyumbang pada upaya menanggulangi
kemiskinan.Namun yang menjadi permasalahan bagi pelaku Usaha Mikro untuk
mengembangkan usahanya dan meningkatkatkan pendapatan salah satunya adalah
modal sedangkan di Pulau Pasaran banyak pelaku UM yang kesulitan untuk
mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan karena biasanya pembiayaan
bersifat makro sedangkan UM bersifat mikro.
Penelitian ini membahas mengenai peran bank syariah dalam
pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran (Studi pasda bank syariah mandiri
KC Teluk Betung). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja
produk yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan usaha
nelayan? dan bagaimana peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan
di pulau pasaran? Data penelitian ini dikumpulkan akan diolah dan dianalisis
dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu yang memusatkan masalah
yang ada pada saat ini, dimana dalam prosesnya mengumpulkan dan mengolah
data, tetapi juga menganalisa, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat
kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara
sistematis sehingga dapat dipahami, yaitu penelitian yang semata-mata
menggambarkan keadaan dan proses atas objek penelitian berdasarkan data-data
yang ada. Untuk mendapatkan berbagai data-data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan
dokumentasi.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemberdayaan usaha nelayan pada
BSM KC Teluk Betung mempunyai peran yang baik pada pelaku UM dalam segi
pembiayaan yang terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan
masyarakat. Dari 3 jenis kriteria usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari BSM KC
teluk Betung dapat disimpulkan bahwa dari nelayan mengalami perkembangan mulai dari
66,66%-100%, kemudian pengolah hasil tangkap ikan mengalami pekembangan dari
66,66%-85,71% begitu pula dengan produk turunan yang bisa di sebut juga sebagai
pengepakan atau pembungkusan hasil yang telah diolah mengalami perkembangan dari
75%-83,33%. Sedangkan persentase rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan
pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung adalah 66% dan setelah mendapatkan
pembiayaan adalah 86% jadi persentase pendapatan rata-rata setelah mendapatkan
pembiayaan adalah berubah meningkat sebesar 20%.

MOTTO

            
Artinya :Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak. ( Q.S. Al-Hadid :11)1
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Judul merupakan gambaran pokok persoalan yang akan menjadi
pembahasan dalam suatu karya ilmiah, serta akan memberikan arah yang
kongkrit terhadap apa yang telah diujinya maka untuk menghindari
kesalahpahaman

dalam

penafsiraanya

penulis

perlu

mengemukakan

pengertian atau istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul
skripsi ini adalah „Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan
di Pulau Pasaran ( Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk
Betung)‟‟. Untuk itu, Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang
digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:
1.

Peranadalah tindakan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang dalam
suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu
peristiwa.2

2.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum
islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak
membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima
maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan
perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank3.

2

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa,(Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1051
3
Wangsawidjaja z, pembiayaan bank syariah,( Jakarta : PT Gramedia pustaka utama, 2012),
hlm.2

3. Pemberdayaan adalah membuat komunikasi lokal memiliki inisiatif dan
kemampuan untuk mengola sendiri sumber daya mereka, mereka dibuat
agar memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengejar pelaksanaan atau
implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri. Pemberdayaan
berasal dari kata “ daya” yang terdapat awalan ber- yang menjadi kata “
berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan,
berdaya artinya memiliki kekuatan. Permberdayaan artinya membuat
sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.4
4. Usaha nelayan merupakan himpunan usaha perorangan atau badan
hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan,
pembibitan,

pembesaran)

ikan,

termasuk

kegiatan

menyimpan,

mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk
menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.
Adapun nelayan didefinisikan sebagai orang yang secara aktif
melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum. Orang yang
melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat
penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan
dari perahu atau kapal motor.5Adapun yang dimaksud dengan judul
adalah bagaimana peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan
usaha nelayan ( Studi pada Pulau Pasaran Teluk Betung)

4

Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan
agroekosistem, dan daya saing, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.1.
5

Ibid, h. 28

B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini
adalah:
1. Alasan objektif
a. Kehadiran lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Mandiri saat ini
sangat

dibutuhkan

keberadaanya

guna

memenuhi

kebutuhan

masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, salah satunya adalah
pelayanan berupa pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan
syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung,
dengan memberikan fasilitas yang tidak saja diperuntukan bagi
nasabah umum, tetapi juga untuk para nelayan dalam memperoleh
pembiayaan.
b. Dalam membangun sebuah usaha salah satu faktor pendukung yang
dibutuhkan adalah modal, bisnis yang dibangun tidak akan
berkembang tanpa didukung dengan modal. Kesulitan dalam hal
permodalan dan segala keterbatasaan untuk mengakses sumber
permodalan dan segala keterbatasan untuk mengakses sumber
permodalan yang dihadapi pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri
dalam menjalankan dan mengembangkann usahannya.
2. Alasan Subyektif
a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan
skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana dibidang perbankan syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan Lampung
b. Adanya motivasi tinggi untuk turut serta dalam menyumbangkan
pemikiran berupa karya ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan.
C. Latar Belakang Masalah
Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary)
yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat diharapkan
dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan da pembiayaan yang tidak
disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (Swasta dan Negara).6Menurut
undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud
dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam
bentuk

pembiayaan

dan

atau

bentuk-bentuk

lainya

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7 Sedangkan pengertian perbankan
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya.8 Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan
investasi seperti giro, wadi’ah, tabungan dan deposito berjangka.9
Pengembangan perbankan syari‟ah di Indonesia sebenarnya merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan karena dituangkan dalam UU No. 7
6

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah” (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
2005), hlm. 15
7
Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan
8
Ridwansyah. Mengenal Istilah-istilah dalam perbankan syariah. Bandar Lampung:
AURA (Anugrah Utama Raharja).2012. Hlm 31
9
Wiroso. Jual Beli Murabahah, Cet. 1 (Yogyakarta : UII Press, 2005), hlm. 9

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10
Tahun 1998 dan juga dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.10 Bank Indonesia telah
menyusun kebijakan pengembangan perbankan syari‟ah di Indonesia.11
Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792
Tahun 1990, tentang Lembaga Keuangan adalah semua badan yang
kegiatanya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan
penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk kegiatan investasi
perusahaan khususnya di bidang usaha nelayan. Bank Syariah Mandiri (BSM)
Kantor Cabang Teluk Betung bisa menjadi Alternatif bagi usaha mikro (UM).
Kemudian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha itu
sendiri, Karena modal merupakan salah satu elemen penting dalam
mendukung penambahan modal yang dapat meningkatkan pendapatan
terlebih lagi pada sektor usaha kecil. Selain itu kesesuaian BSM dengan Islam
dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional
adalah melalui sistem imbalan (keuntungan/fasilitas) yang diterima anggota
yang sesuai dengan prinsip balas jasa dalam Islam. Islam mengajarkan
seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan sebagaimana yang
ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat: 7-8



10

Ita Oktavianti, “Analisis Strategi Pemasaran Produk tabungan BSM PT. Bank Syariah
Mandiri”. (Program strata satu Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor”, 2012) h. 3.
11
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspekaspek Hukumnya (Jakarta: kencana prenamedia group, 2014) h. 196.

Artinya : “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zahrah,niscaya
dia akan melihat (balsaanya). Dan barang siapa mengerjakan
kejahatan seberat zahrah , niscaya dia akan melihatnya (balasan)
nya pula’’.12

Indonesia memiliki sektor perikanan yang terus di tuntut berperan dalam
peekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto ( PDB),
pengetasan kemiskinan, penyediakan lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan masyarakat. Salah satu usaha nelayan menjadi kegiatan ekonomi
yang berkelanjutan dan merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang
bertujuan untuk menjadikan nelayan yang maju, efisien dan tangguh, yaitu
nelayan yang peka terhadap tekonologo dan inovasi baru serta memberdayakan
ekonomi nelayan.Peluang usaha sektor perikanan memiliki prospek yang baik
karena ditunjang oleh sifat iklim tropis yang memungkinkan budidaya
perikanan diusahakan sepanjang tahun dan juga lautan yang cukup luas. Salah
satu usaha di sektor perikanan adalah memproduksi ikan olah baik yang
bernilai ekonomis tinggi maupun yang hanya berupa ikan asalan. Salah satu
contoh produk olahan ikan adalah ikan teri.
Pulau Pasaran merupakan salah satu pulau di Provinsi Lampung yang secara
administrative berada di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar
Lampung. Sebagian besar penduduk Pulau Pasaran Menggantungkan hidupnya
dari usaha mengolah ikan teri sehingga Pulau Pasaran menjadi salah satu sentra
industri pengolah ikan teri di Lampung.

12

Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya,(Jakarta: Mekar Surabaya, 2002),
hlm 909

Pada sektor perikanan menempati urutan pertama dalam mata pencaharian
dan kegiatan ekonomi masyarakat di Pulau Pasaran. Disamping sebagai
nelayan atau pengolah ikan teri masyarakat Pulau Pasaran juga melakukan
kegiatan pengemasan hasil tangkap ikan. Dari beragamnya aktivitas perikanan
tersebut menjadikan Pulau Pasaran memiliki potensi sebagai destinasi
parawisata bahari di Kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran berjarak 5 km dari
Kota Bandar Lampung.
Salah satu daerah penangkapan ikan dan pengolahan ikan di kota Bandar
Lampung adalah desa Pulau Pasaran. Produk andalan Pulau Pasaran adalah
ikan teri yang bermacam-macam ikan teri yaitu ikan teri nasi, ikan teri nilon,
dan ikan teri medan.Pulau Pasaran merupakan sentra ikan olah di Bandar
Lampung yang mempunyai keunikan tersendiri karena letaknya yang sangat
dekan dengan daratan tepatnya di kecamatan Teluk Betung Barat dengan jarak
sekitar 500 m dari tepi pantai Kota Bandar Lampung yang dapat ditempuh
dengan perahu. Luas Pulau Pasaran mencapai sekitar 8 Ha dengan jumlah
penghuni sebanyak 240 kk. Hampir seluruh penghuninya bernata pencaharian
sebagai nelayan. Pengolah ikan dan pengemasan ikan yang di lakukan turun
temurun. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk
melakukakan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul :
“ Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di Pulau Pasaran
(Studi padaBank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung )”.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka ada beberapa perumusan masalah yang
dikemukakan oleh peneliti sebagai dasar penelitian sebagai berikut :
1. Apa saja produk yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam
pemberdayaan usaha nelayan ?
2.

Bagaimanaperan Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan padausaha
nelayan di Pulau Pasaran?

E. Tujuandan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan
informasi dikumpulkan, dirangkai dan di analisa yang bertujuan untuk
mengembangakan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka memecahkan
masalah-masalah yang dihadapi.13 Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk
mengetahui peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di
Pulau Pasaran .
2. Manfaat Penelitian
Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan lainya, lebih rincinya sebagai
berikut:
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Soerjono soekanto. Pengantar penelitian hukum,cetakan ketiga, (Jakarta: UIPress.1986),hlm 2.

a. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu
ekonomi Islam mengenai peran bank syariah dalam pemberdayaan
usaha nelayan di Pulau Pasaran.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi penulis
Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangakan kemampuan
dalam penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis
tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di
Pulau Pasaran . Disamping itu untuk meningkatkan pemahaman
penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan
yang ada di lapangan
2). Bagi pihak Bank Syariah Mandiri
sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menilai peran bank
syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di Pulau Pasaran. Hasil
yang didapat dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi BSM Kantor Cabang Teluk Betung dimasa yang akan
datang.
3) Manfaat Akademis
Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan
bahan referensi untuk penelitian selanjutnnya

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana
penelitian ini dilakukan dalam lokasi BSM Kantor Cabang Teluk
Betung. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang
ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti, yaitu dengan
menganalisa peran BSM serta faktor-faktor yang mendukung peran
BSM dalam pemberdayaan usaha nelayan di Pulau Pasaran
b. Sifat penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan
bukan berupa angka-angaka, melainkan data tersebut berasal dari
lapangan yang dikumpulkan menggunakan naskah wawancara dan
catatan hasil penelitian dilapangan, sehingga tujuan dari penelitian
kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik
fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian deskriptif ini
adalah untuk membuat gambaran secara sistematik, faktual dan akurat
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang
diselidiki.14 Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah
penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan
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meneliti bagaimanakah peran bank syariah dalam pemberdayaan
usaha nelayan di Pulau Pasaran
Penelitian

ini

dimaksudkan

untuk

mengklarifikasi

dan

mengeksplorasi mengenai suatu fenomena yang terjadi atau kenyataan
dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan
dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud
adalah menjelaskan tentang peran bank syariah dalam pemberdayaan
usaha nelayan di Pulau Pasaran.
2. Data dan sumber data
Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder.15
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau
obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.
Data primer dapat diperoleh melalui wawancara. 16 Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yaitu BSM
KC Teluk Betung melalui interview dengan pimpinan dan karyawan
dan anggota/nasabah pembiayaan mikro di BSM KC Teluk Betung
dan interview pada pelaku usaha nelayan di pulau pasaran. Dilakukan
untuk mempermudah dalam mendefinisikan suatu data yang kemudian
di olah dalam melakukan analisis data. Data primer dalam penelitian
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Utama, 2000), hlm, 130
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CAPS, 2013), hlm 27

ini adalah data tentang peran bank syariah dalam pemberdayan usaha
nelayan di Pulau Pasaran .
b. Data Sekunder
Merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan
dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri. 17 Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui
berbagai data dari catatan-catatan, dokumen, laporan, artikel-artikel
dari internet serta berbagai referensi mengenai peran bank syariah
dalam pemberdayan usaha nelayan di Pulau Pasaran .
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang peran
bank syariah dalam pemberdayan usaha nelayan di Pulau Pasaran dari
buku, artikel dan skripsi terdahulu.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
a. Populasi
Populasi dalah suatu kesatuan individu atau subyek pada
wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan
diamati/diteliti.18 Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dan nasabah pembiayaan
mikro BSM KC Teluk Betung yang berjumlah 150 orang.
b. Sampel

17
18
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Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subyek
penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. 19 Penarikan
sempel ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan peneliti berkaitan
dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi,
sesuai dengan tujuan atau masalah diteliti.20
Pertimbangan bersumber dalam penelitian ini dipilih dengan
berbagai kreteria tertentu. Kreteria tersebut adalah: (1) Responden
sudah cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang
menjadi sasaran penelitian: (2) Responden masih aktif terlibat di
lingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian: (3) Responden
tidak mengemas informasi tetapi memberikan informasi yang
sebenarnya.21 Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10
persen dari populasi yaitu nasabah BSM 15 orang. Teknik
pengambilan sempel dalam proses penelitian kualitatf, penentuan
sampel lebih tepat

menggunakan

sistem nonprobality sampling,

karena dalam penelitian kualitatif ukuran populasi tidak terhingga.
Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik nonpropability
sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan
tertentu. Pertimbangan atau tujuan tetentu ini misalya orang, informan
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atau responden tersebut dianggap tau atau mewakili tentang apa yang
akan di ungkap dalam penelitian.22
4. Metode pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini
digunakan teknik berikut:
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah alat atau pengumpulan data
yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat
sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

secara

23

Teknik observasi dengan

cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh
subyek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara
langsung tentang peran bank syariah dalam pemberdayan usaha
nelayan di Pulau Pasaran
b. Wawancara
Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik
pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif
kualitatif dan kuantitatif.24 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan
dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas
dengan pimpinan, karyawan dan nasabah pembiayaan mikro di BSM
KC Teluk Betung tentang peran bank syariah dalam pemberdayan
usaha nelayan di Pulau Pasaran
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c.

Dokumentasi
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang yang tidak
langsung ditunjukan pada subyek penelitian, namun melalui
dokumen.25 Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu
teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang
berkaitan dengan peran bank syariah dalam pemberdayan usaha
nelayan di Pulau Pasaran.

5. Pengolahan data
Setelah data di kumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam
mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
a. Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau
relevan dengan masalah.26
b. Klarifikasi adalah pengelompokan data sesuai dengan jenis dan
penggolongannya setelah diadakan pengecekan.
c. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil akhir
presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan
peneliti untuk menganalisa dan menarik kesimpulan.

25
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6. Analisis data
Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi
dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan
kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.27
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan
analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola
hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.28
Dalam menganalisis data yang penulis kumpulkan maka digunakan
metode analisis data yang tertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian
ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu
mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.
Analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan .29
Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu:
a. Reduksi data
Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi,
dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal
27
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yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi
dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan
dan wawancara.30 Reduksi data merupakan proses pembinaan,
pemusatan, perhatian, pengabstaksian dan pertransformasian data
kasar dari lapangan mereduksi data berati merangkum, memilih halhal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Proses ini
berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian
dilaksanakan.

Fungsinya

untuk

menajamkan,

menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi
sehingga interpretasi bila ditarik yang disesuaikan dengan data-data
yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan pengambilan data
dilapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam
penelitiaan.
b. Display data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan
dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga
tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan
pengambilan tindakan, yang disajikan anatara lain dalam bentuk teks
naratif, matriks, jaringan dan bagan.31 Data yang telah direduksi
selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa
30
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(pengamatan) yang telah dilakukan. Teknik ini merupakan langkah ke
dua setelah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami
tentang permasalahan yang ada pada BSM KC Teluk Betung. Dengan
teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang
peran bank syariah dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau
pasaran
c. Kesimpulan dan verivikasi
Verivikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh.
Makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya
sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji
secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokan yang
telah berbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara
lengkap.32 Mengambil kesimpulan melalui reduksi data bahwa BSM
berperan dalam pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran.
G. Kerangka Teori
Kerangka berpikir adalah konsep mengenai bagaimana satu teori
berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasikan penting
terhadap masalah penelitian.Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus
menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci.
1. Pengertian Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata
empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang
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sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat33. Jadi pendekatan pemberdayaan
masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingya masyarakat
lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka
sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian diharapkan
dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru
sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan
dan kehidupan masyarakat secara umum.
Menurut

Pranaka

menyatakan

bahwa

munculnya

konsep

pemberdayaan pada awalnya menekankan kepada proses memberikan atau
mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power)
kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.
Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan
memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan
untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.
2. Pengertian Bank Syariah
Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah
mengemukakanpengertian perbankan syariah dan pengertian bank
syariah.Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank
syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup
kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan
usahanya.34
33

Haryono suyono, pemberdayaan masyarakat di era global, (bandung : alfabeta, 2014),
hlm. 22
34

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada
hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun
tidak membayar bung. Imbalan Bank Syariah yang diterima maupun yang
dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang
dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang
terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad
sebagaimana diatur dalam syariat Islam
3.

Nelayan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 1990 (15/90) Tentang Usaha Perikanan, bahwa nelayan
didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.35 Adapun nelayan didefinisikan sebagai orang yang
secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum.
Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut
alat-alat penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut
ikan dari perahu atau kapal motor36
Nelayan juga dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang
yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari
kegiatan menangkap ikan.Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa
perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status
sosial, dan kepercayaan.Dalam satu kelompok nelayan juga sering
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ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengetian hubungan diantara
sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat.
Masalah yang umum dihadapi oleh para pelaku usaha nelayan di
wilayah Pulau Pasaran

kurangnya modal dalam menjalankan usaha

nelayan, sehingga para pelaku usaha nelayan kurang mampu untuk
meningkatkan volume usahanya yang berakibat pada pendapatan yang
diperoleh. Untuk mengatasi masalah tersebut maka bank mandiri syariah
memberikan pembiayaan, seperti pembiayaan murabahah dan pembiayaan
qard.
H. Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah beberapa kajian terdahulu yang menjadi bahan
pertimabangan dan acuan dalam penyusunan skripsi, yaitu:
a. Analisis pemberdayaan masyarakat nelayan di pantai prigi kecamatan
watulimo

kabupaten

trenggalek

(

Slamet

Haryanto,

Universitas

Tulungagung Bonoworo, 2014 ) Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa37
Dampak dari hubungan kurang baik antara nelayan dengan juragan atau
pedagang ini adalah pada saat musim ikan datang nelayan tidak
mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan akibatnya, pinjamannya sering
kali tidak bisa dilunasi dan menumpuk karena pada musim paceklik
berikutnya nelayan meminjam lagi. Untuk meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Prigi yang demikian, diperlukan
37
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program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian
masyarakat nelayan. Program pemberdayaan yang dilakukan harus mampu
menjawab semua masalah yang dihadapi masyarakat nelayan di Prigi,
selain itu program yang dilakukan harus melibatkan masyarakat sebagai
peran utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi.
Keberhasilan program pemberdayaan bergantung pada stakeholdersyang
terlibat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menempatkan
masyarakat nelayan sebagai subyek dan objek pembangunan.Dengan
adanya pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, baik
fisik maupun non fisik.
b. Studi tentang pemberdayaan masyarakat nelayan Di desa Tanjung Limau
kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara ( Nirwana,
universitas mulawarman,2015) Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Hasil
penelitian menunjukan bahwa38 pemberdayaan masyarakat nelayan di
Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara belum
berjalan secara maksimal, hal ini terlihat pada (1) pemungkinan :
pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Tanjung Limau memanfaatkan
potensi budidaya perikanan yaitu tambak, kolam air tawar, keramba dan
jasa pemancingan, (2) penguatan : bantuan sarana dan prasarana yang
diberikan dalam memberdayakan masyarakat nelayan dan menguatkan
38
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usaha budidaya perikanan, pemberian modal dalam menguatkan usaha
budidaya perikanan masih belum ada lembaga khusus, (3) perlindungan :
kebijakan yang telah dibuat belum berjalan maksimal, tempat pemasaran
yang belum ada yang menyebabkan harga jual ikan masih rendah, serta
kurang pengawasan wilayah laut, (4) penyokongan : pelatihan yang
dilakukan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh,
peralatan/sarana yang masih standar yang menyebabkan kegiatan
pemberdayaan nelayan tidak berjalan efektif, (5) pemeliharaan :
monitoring langsung tidak dilakukan secara menyeluruh, teknologi yang
belum memadai menyebabkan usaha budidaya belum maksimal39.
c. Implementasi kebijakan pemberdayaan Nelayan tangkap di kota Manado
(Studi Terhadap Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan
Tangkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara)
(Michael Mamentu,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam
Ratulangi,2015) Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Hasil penelitian
yang menggunakan pendekatan kualitatif dan merujuk pada teori
implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn memperlihatkan belum
optimalnya hasil dari program pemberdayaan ini disebabkan oleh 1) tidak
tersentuhnya aspek nilai dan perilaku para nelayan, 2) lemahnya disposisi
para pelaksana kebijakan, dan kuatnya posisi para pedagang besar dalam
lingkaran perdagangan ikan. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan 1)
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program pemberdayaan nelayan tangkap harus dibuat secara mandiri oleh
Pemerintah Daerah dan bukan oleh Pemerintah Pusat, program harus
memberikan titik berat pada aspek budaya atau nilai, dan 3) Pemerintah
Daerah harus memutus mata rantai kekuasaan para pedagang besar
terhadap para nelayan tangkap, dengan cara pemerintah harus menjadi
pembeli hasil tangkapan ikan para nelayan kecil.
d. Peran koperasi syariah terhadap permberdayaan UKM ( studi pada
koperasi syariah BMT bandar Lampung ) ( Panji purwoatmojo, IAIN
Raden Intan Lampung,2015). Dalam skripsi menjelaskan bahwa
permberdayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah nyatanya memang
dapat membangkitkan gairah UKM, hal ini dilihat dari laporan komposisi
pembiayaan UKM dan kontribusi UKM dan besar terhadap BPD pada
koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah bandar lampung dari tahun
ke tahun sesudah adanya koperasi syariah, terutama sektor perdagangan
yang mendominasi penyaluran UKM semula 17, 670 naik menjadi 26.400.
hasil penelitian ini di simpulkan bahwa tidak semuanya sesuai dengan
ekonomi islam yaitu keridakadilan distribusi dan masih digunakannya
sistem sejenis bunga dalam pengambilan keuntungan 40.
e. Pemberdayaan masyarakat nelayan di kabupaten Pasuruan: kajian
pengembangan model pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah
pesisir pantai ( Matheus nugroho,universitas yudharta pasuruan, 2015)
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Tujuan yang ingin dicapai dalam
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penelitian pengabdian masyarakat civitas akademika Universitas Yudharta
adalah (1) untuk mengetahui pola hidup nelayan (kondisi sosial ekonomi
dan budaya), dan upaya pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi apa
saja yang dapat dilakukan untuk merubah kehidupan yang lebih baik; (2)
untuk mengetahui modal usaha yang dimiliki nelayan, dan upaya ilmu
pengetahuan dan teknologi apa saja yang dapat dilakukan untuk merubah
kehidupan yang lebih baik; (3) untuk merumuskan konsep kebijakan
pemberdayaan masyarakat nelayan yang tepat, untuk merubah kehidupan
nelayan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan dalam
kegiatan pengabdian masyarakat ini action research, dengan fokus (1) pola
hidup nelayan (kondisi sosial, ekonomi dan budaya); (2) modal usaha yang
dimiliki nelayan dan (3) konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat
nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola hidup nelayan,
yaitu interaksi sosial dan budaya masyarakat nelayan Kabupaten Pasuruan
masih kuat, sementara tingkat pendapatan dan kesempatan berusaha masih
rendah. Metode pelatihan dan pengembangan diversifikasi usaha produk
perikanan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan; (2) modal
usaha

nelayan

yaitu

aset

yang

dimiliki

nelayan

dan

peluang

pengembangannya, manajemen modal usaha nelayan serta akseptabilitas
pengembangan modal usaha belum memberikan pengaruh terhadap
peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan. Metode pelatihan
dan pengembangan manajemen kewirausahaan ekonomi mikro dapat
meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan; (3) konsep kebijakan

pengembangan ekonomi produktif usaha pengolahan hasil perikanan yang
berkelanjutan, dengan metode pelatihan dan pendampingan keluarga
nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan 41
Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitianpenelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan
dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan
tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran pemberdayaan
pada usaha nelayan.
Berdasarkan hasil penelitan yang pernah dilakukan Matheus
Nugroho(2015) dimana melakukan penelitian mengenai pemberdayaan
masyarakat nelayan di kabupaten Pasuran: kajian pengembangan model
pemberdayaan SDM di wilayah pesisir pantai sama dengan penelitian
mengenai Pemberdayaan pada usaha nelayan dipulau pasaran dilihat dari
tujuan yang dicapai dalam penelitian antara lain: pertama, dilihat dari pola
hidup nelayan yaitu interaksi sosial dan budaya masyarakat nelayan yang
makin banyak, sementara tingkat pendapatan dan kesempatan berusaha
masih rendah. Kedua,modal usaha nelayan aset yang dimiliki nelayan dan
peluang pengembangan modal usaha belum memberikan pengaruh
terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di pulau
pasaran. Ketiga,konsep kebijakan pengembangan ekonomi produktif usaha
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pengolahan hasil tangkap ikan dan pendampingan keluarga nelayan dapat
mensejahterakan masyarakat nelayan di Pulau Pasaran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Bank Syariah
1. Pengertian Bank Syariah
Di Indonesia, regulasi bank syariah tertuang dalam UU No. 21
Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah merupakan bank
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha
Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 42 Bank syariah
adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.
Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah
lembaga

keuangan/perbankan

yang operasional

dan produknya

dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadis Nabi SAW.
Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha
pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu
lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja
membedakan menjadi dua pengertian yaitu bank Islam dan bank yang
beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah bank
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ManajemenPembiayaan

Bank

Syari’ah(Djogjakarta

:

yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank
yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan dengan AlQur‟an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan
prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinnya
mengikuti

ketentuan-ketentuan

syariah

Islam,

khususnya

yang

menyangkut bermuamalat secara Islam.43

2. Dasar Hukum Bank Syariah
Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah
adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena
sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga,
termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh pun
demikian

kesempatan

ini

belum

termanfaatkan

karena

tidak

diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung
sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang
memperkenankan berdirinya

bank-bank baru. Kemudian posisi

perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7
Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis
imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun
keuntungan-keuntungan bagi hasil.
Dengan terbitnya PP No 77 tahun 1992 tentang bagi hasil yang
secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh
melakukan kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil
43
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sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip
bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip bagi hasil”, maka jalan bagi operasional perbankan syariah
semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkanya UU
No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi
siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin
mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.44
Adanya tuntutan perkembangan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992
kemudian direvisi menjadi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 . UU ini
melakukan revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan
merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah
dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. 45
3. Filosofi Bank Syariah
Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari
keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan
akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang
menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.
a. Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara
pasti keberhasilan suatu usaha,
2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan
biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan
44
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yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis
hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalanya waktu,
3) Menghindari penggunaan sistem perdaganga/penyewaan barang
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh
kelebihan baik kuantitas maupun kualitas
4) Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka
tambahan atas hutang yang buka atas prakarsa yang mempunyai
hutang secara sukarela.
b. Menerapakan sistem bagi hasil dan perdagangan
Dengan mengacu pada Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

َطيُ ِهي
َٰ ۡٱّلَزِييَ يَأۡكُلُْىَ ٱّلشِبَْٰاْ ّلَب َيقُْهُْىَ إِّلَب كَوَب َيقُْمُ ٱّلَزِي يَتَخَّبَطَُُ ٱّلّشَي
َح َشم
َ َّ َٱّلۡوَّسِۚ رَِّٰلكَ بِأًََ ُِنۡ قَبّلُْٓاْ إًَِوَب ٱّلّۡبَيۡعُ هِثۡلُ ٱّلشِبَْٰاْۗ َّأَحَلَ ٱّلَلَُ ٱّلّۡبَيۡع
 هِي سَبَِِۦ فَٲًتَ َِىٰ فَلََُۥ هَب سََلفَ َّأَهۡشٍُُۥٓ إِّلَىٞ ٱّلشِبَْٰاْۚ فَوَي جَٓبءٍَُۥ هَْۡعِظَة
٢٧٥ َحبُ ٱّلٌَبسِۖ ُُنۡ فِيَِب خَٰلِذُّى
َٰ ۡٱّللََِۖ َّ َهيۡ عَبدَ فَأُّّْلَٰٓ ِئكَ أَص
Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak
dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu
adalah disebabkan mereka berkata (sependapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya
larangan dari tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

maka bagiannya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya terserah (kepada) Allah. Orang-orang
yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. AlBaqarah:275)46
Dari ayat diatas, maka transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi
atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari
oleh adanya pertukaran antara barang dengan barang. Akibatnya pada
kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan
barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong
kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan
kredit, spekulasi, dan inflasi.47
4. Peran Bank Syariah
Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaanpembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan
ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga
hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan
debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.
Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam
aspek-aspek berikut :
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a) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat
menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi
kerakyatan.
b) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan,
artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi
ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme
operasi yang transparan48.
c) Memberikan return yang baik pada nasabah yang berinvestasi dan
memberikan kepastian mengenai return (keuntungan) yang
diberikan kepada investor di Bank Syariah
d) Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan, artinya bank
syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana
masyarakat
e) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan
hanya

mengumpulkan

dana

pihak

ketiga,

namun

dapat

mengumpulkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)
f) Peningkatan efisien moblitas dana, artinya adanya produk almudarabah al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk
melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka
bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi
atau bagi hasil, bukan karena spread bunga
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g) Menerapkan moral dalam penyelenggaraan usahanya, sehingga
tidak terjadinya krisis adalah adanya korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN).

5. Tujuan dan Manfaat Bank Syariah
Dengan merujuk pada buku bank dan lembaga keuangan syariah,
maka tujuan bank syariah adalah sebagai berikut :
a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermamalat secara
islam. Khususnya muamalat yang berhubungan dengn perbankan,
agar terhindar dari praktek riba atau jenis-jenis usaha dan
perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Yang
mana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah
menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat49.
b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi
kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pihk yang
membutuhkan dana
c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan cara membuka
peluang berusaha yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang
produktif dan menuju terciptanya kemandirian usaha.
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d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya
merupakan program utama dari negara-negara yang sedang
berkembang. Usaha bank syariah di dalam mengetaskan kemiskinan
ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya
dari siklus usaha yang lengkap.
e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas
bank syariah akan mampu mengindari pemanasan ekonomi di
akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat
antara lembaga keungan50
Manfaat bank syariah
Kehadiran bank syariah, ternyata membawa manfaat dan dampak yang
positif dalam kehidupan. Manfaat antara lain :
a. Mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha yang halal
yang diperbolehkan agama sesuai dengan prinsip yang dianut bank
syariah
b. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah memiliki
fleksibilitas dalam penyediaan agunan, penetapan imbalan dan
penyediaan fasilitas.
c. Pembiayaan bagi hasil dapat memberikan dampak positif terhadap
perkembangan sektor rill khususnya usaha mikro yang menjadi
indikator kemajuan roda perekonomian negara dalam kegiatan
investasi
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d. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan akad jual
beli, khusunya pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli
barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin
keuntungan yang disepakati. Selain pembiayaan murabahah juga
bisa mendapatkan pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa.
e. Mengingat usaha mikro dalam tahap pendiriannya membutuhkan
modal kerja dan usaha mikro yang membutuhkan tambahan modal
untuk kepentingan ekpansi usaha.
f. Memberikan pembiayaan yang bersifat pinjaman tanpa bunga atau
qardh. Qardh diberikan hanya dalam keadaan darurat atau diberikan
pada usaha mikro pada awal pendiriannya yang mempunyai reputasi
bagus dalam arti kejujuran pengelolaannya
g. Bank Syariah memperkuat ketahanan sistem perekonomian melalui
pemberdayaan usaha mikro yang dapat menyerap tenaga kerja dan
sosial sehingga menciptakan kualitas pertumbuhan.
6. Konsep Dasar Perbankan Syari’ah
Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi
memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas
kegiatan usaha (Investasi, jual beli, atau lainya) berdasarkan prinsip
syari‟ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha

atau kegiatan lainya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syari‟ah
yang bersifat makro maupun mikro51.
Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, maslahah,
sistem zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulasi
yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang
rusak atau tidak sah (bathil), dan penggunaan uang sebagai alat tukar.
Sementara itu, nilai-nilai makro yang harus dimiliki oleh pelaku
perbankan syari‟ah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh
Rasullullah saw, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Selain
itu, dimensi keberhasilan Bank Syari‟ah meliputi keberhasilan dunia
dan akhirat (Long term oriented) yang sangat memperhatihkan
keberhasilan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.
a.

Konsep Operasional
Bank Syari‟ah melakukan pengumpulan dana dari nasabah melalui
deposito/investasi mauoun titipan giro dan tabungan. Dana yang
terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui
investasi sendiri (non bagi hasil/trade Financing). Ketika ada hasil
(keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali
antara bank dan nasabah pendanaan.

b.
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Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat
diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai
syari‟ah. Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang
menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul
dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun
dalam akad ada tiga yaitu: 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) sighat
atau pernyataan pelaku akad yaitu ijab kabul. Syarat dalam akad
ada empat yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad;
3) syarat terealisasikanya akad; 4) syarat lazi.
B. Pemberdayaan
1. Pengertian pemberdayaan
Istilah pemberdayaan terdengar, bergaung dan digunakan di manamana, bahkan untuk benda tidak hidup seringkali diletakkan kata
pemberdayaan, sehingga dikenal “pemberdayaan lahan tidur”.
Pemberdayaan asal katanya dari daya atau power . pemikiran modern
tentang power muncul pertama kali dalam tulisan Nicollo Machiavelli
dalam The Prince, di awal abad ke-6, dan Thomas Hobbes dalam
Leviathan pada pertengahan abad ke-1752. Respresentasi adanya power
tampak pada posisi, pengambilan keputusan, dan pengaruh.53
Dengan power yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang
diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk
mengakses informasi, teknologi, modal, mengembagkan keterampilan
52
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dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan. Dengan demikian
pemberdayaan berkaitan dengan upaya perubahan dalam struktur sosial
masyarakat, karena ada proses sharing power, penigkatan kemampuan,
dan penetapan kewenangan.54
Pemberdayaan sangat berkaitan dengan struktur yang timpang.
Dalam struktur yang timpang, ada sebagian pihak yang memiliki
kesempatan, kekuatan, dan kemauan untuk memenuhi kebutuhannya.
Sebagian pihak lain, sangat sulit memenuhi kebutuhan karena terbatasnya
daya namun ketiadaan daya itu sendiri umumnya dikarenakan system dan
struktur yang kurang berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Sebagai
implikasinya, untuk meningkatkan akses, kekuatan, dan kemampuan
dalam bertindak, dilakukan pemberdayaan.55
Pelaksanaa program pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh
kondisi masyarakat yang mandiri, inovatif, daya juang tinggi, mampu
menggalang kerja sama, dan dapat menentukan keputusan atas berbagai
pilihan yang ada. Setiap masyarakat memliki karakteristik yang khas.
Petani memiliki kebutuhan berbeda dengan nelayan, berbeda pula dengan
pedagang. Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan berkaitan dengan
pendekatan keberhasilan pemberdayaan.
2. Dimensi pemberdayaan

54
55

Ibid, hlm. 2.
Ibid, hlm. 3.

Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi struktur, kebijakan, aspek praktis,
dan berfokus pada persepsi pemberdayaan sebagai seseorang yang
mereview posisi dan statusnya dan berfokus pada aspek yang mikro56.
Model pemberdayaan nelayan mengembangkan inisiatif nelayan untuk
pemberdayaan diri dan pengembangan masyarakat ke arah yang lebih
baik dalam usaha,berorganisasi, dan menjaga keseimbangan alam dan
lingkungan.57
Tiga landasan utama pengembangan kelembagaan social sebagai
substansi pemberdayaan meliputi kesadaran akan perubahan, inisiasi
pengembangan kelembagaan secara partisipatori, dan pengorganisasian
kelompok58. Penelitian dalam dua tahun terakhir pada komunitas nelayan
memperlihatkan bahwa pemberdayaan meliputi:
1) Nilai-nilai kerjasama, kekohesifan, dan motivasi untuk maju
merupakan faktor dominan yang dapat meningkatkan efektivitas
kelembagaan komunikasi inovasi;
2) Struktur dan norma berperilaku dalam kelompok dikembangkan oleh
kelompok nelayan melalui pendampingan partisipatif;
3) Daya saing komoditas meningkat;
4) Kelompok

berperan

sebagai

pusat

kegiatan

nelayan,

wadah

belajar,wadah aktifitas social kemasyarakatan setempat,dan ada usaha
produktif yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah. Selain
keempat hal di atas, menjamin kualitas fisik dan sosial, agroekosistem
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lahan dan sekitarnya merupakan penentu keberlanjutan usaha atau
kegiatan produktif yang diusahakan.
Telah dikemukaan sebelumnya, bahwa pemberdayaan sangat
dipengaruhi oleh power yang dimiliki sekelompok orang untuk bertindak
mengambil keputusan atas beragam pilihan yang ada. 59 Daya itu sendiri
baru akan dimiliki nelayan apabila mereka memiliki kemapuan dan
peluang. Agar pemberdyaan diupayakan dapat mencapai hasil yang
diharapkan, perlu diketahui dimensi pemberdayaan. Dimensi
pemberdayaan umumnya meliputi aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik
meliputi sarana dan prasarana, dan aspek nonfisik meliputi social,
ekonomi, budaya, politik, lingkungan, gender, dan jaringan kerja sama.
Pemberdayaan tak akan mencapai tujuan apabila dimaksudkan hanya
berfokus pada aspek fisik semata.
3. Konsep pemberdayaan
Pemberdayaan merujuk pada pengertian perlunasan kebebasan
memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat
terbatas karena ketidakmampuan mengeluarkan pendapat dan
ketidakberdayaan dalam hubungannya dengan negara dan pasar karena
masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu
(seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan) dan pada tingkat kolektif
(seperti bertindak bersama mengatasi masalah).
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Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya
menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan
kualitas hidupnya. Apabila program pembangunan yang diharapkan
dapat memperbarui kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus
sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri60.
Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah :
a. Reorientasi merupakan kegiatan yang mutlak untuk dilakukan karena
setiap perspektif memiliki orientasi pandangan yang berbeda tentang
kapasitas masyarakat dan posisi masyarakat dalam berbagai pihak
(negara dan pasar)
b. Gerakan sosial merupakan suatu gerakan yang memperjuangkan
perubahan dalam bentuk transformasi sosial, gerakan sosial juga
berperan sebagai kekuatan penyeimbang negara dan pasar.
c. Institusi lokal berfungsi untuk memfasilitasi tindakan bersama yang
sudah terpola, agar fungsi berjalan sebagai prantara sosial bukan suatu
organisasi
d. Pengembangan kapasitas merupakan unsur utama dalam proses
pemberdayaan disamping pemberian kewenangan
Berdasarkan keempat unsur tersebut konsep dan pendekatan
pemberdayaan harus didukung oleh langkah dan tindakan untuk
memperlancar baik dalam proses transformasi dan tansisi. Konsep
pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan
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tercipta karena landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan akan
menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Strategi pemberdayaan
Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang
memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek manusia di
lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya
manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada spek manajerial61.
Dalam pengetian pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pemberdayaan ditunjukkan untuk mengubah perilaku
masyarakat agar mampu berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan. Karena keterlibatan sasaran dalam tahap perencanaan
merupakan salah satu untuk mengajak mereka aktif dalam proses
pemberdayaan, karena pada saat mengikuti kegiatan tersebut akan
membentuk ikatan emosional yang mensukseskan pemberdayaan.
Dalam melakukan pemberdayaan perlu dilakukan berbagai pendekatan
sebagai strategi dalam proses pemberdayaan yang terdiri dari 5p yaitu
sebagai berikut :
a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat untuk berkembang secara optimal. Pemberdayaan
harus membebaskan masyarakat dari sekaratnya kultur dan struktur
menghambat masyarakat62
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b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya
c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok yang lemah
agar tidak terjadi penindasan dari kelompok yang kuat atau terjadi
persaingan yang tidak sehat, dan menjaga eksploitasi dari kelompo
yang lemah dan kuat.
d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat
dapat memenuhi tugas dalam menjalankan kehidupannya.
e. Pemeliharaan, menjaga kondisi yang kondusif agar tidak terjadi
keseimbangan distribusi pada masyarakat.
Dalam praktik pemberdayaan masyrakat yang dilakukan oleh
banyak pihak, seringkali terjadi pada proses terbatasnya pemberdayaan
ekonomi dalam rangka mengetaskan kemiskinan dan penanggulangan
kemiskinan. Kegiatan apa yang dilakukan pemberdayaan masyarakat
selalu berkaitan dengan kegiatan yang produktif untuk meningkatkan
pendapatan.
C. Usaha Nelayan
1. Pengertian Nelayan
Memberikan definisi terhadap nelayan bukanlah merupakan
pekerjaan yang mudah mengingat ada beberapa aspek yang harus
diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada
pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan. Pengertian

nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 63 adalah
orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah
mengakap ikan di laut. Sedangkan menurtu pasal 1 angka 10 Undangundang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, nelayan ddefinisikan
sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan.64
Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat
dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu65
a. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap
milik orang lain
b. Nelayan juragan adalah nelayanyang memiliki alat tangkap yang
dioperasikan oleh orang lain
c. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan
tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang
lain.
Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga
sudut pandang, yaitu66
1) Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap
(perahi, jaring dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini
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terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-lat produksi) dan
nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan
produksi

sebuah

unit

perahu,

nelayan

buruh

hanya

menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang
sangat terbatas
2) Dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan
terbagi menjadi nelayan besar dimana jumlah modal yang
diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan
kecil juga sebaliknya
3) Dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi
moderen yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan
yang lebih canggih dari nelayan tradisional.
Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai
ekonomi membuat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa kategori
menurut kepemilikan kapalnya, yaitu:67
a. Nelayan pemilik, nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal
penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut ke laut
untuk memperoleh hasil laut
b. Nelayan juragan, nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi
ia tidak memiliki kapal
c. Nelayan buruh, nelayan yang hanya memiliki faktor produksi
tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkapan ikan.
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BAB III
PENYAJIAN DATA PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Syariah Mandiri
Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita
ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini,
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak
bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi
kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang
ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan
pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan
merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan
nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan
begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.68
Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis
diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan
Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga
terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis
dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain
serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada
tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank
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Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu
bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga
menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
sebagai pemilik mayoritas baru BSB.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan
membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau
tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk
bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok
perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10
tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi
syariah (dual banking system).
Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10
Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank
Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu,
Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan
sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB
berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT
BankSyariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8
September 1999.
Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.
1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI

menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan
ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin
tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai
sekarang. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank
yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang
melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan
nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah
Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk
bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
Dalam rangka meningkatkan operasional BSM KC Teluk Betung
serta untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa
depan, maka dirumuskan Visi dan Misi BSM sebagai gambaran cita-cita
serta harapan yag ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun
kedepan.
a) Visi
Visi BSM KC Teluk Betung adalah “bank syariah terdepan dan
modern”.
Makna Visi : Bank Syariah Terdepan : Menjadi bank syariah yang
selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia
pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. Bank
Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan
teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b) Misi
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri
yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan

penghimpunandana

murah

dan

penyaluran

pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang
ketat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Shared Values ETHIC dan 10 Perilaku Utama Bank Syariah Mandiri.

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak
pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati
bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang
disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah
Mandiri disingkat “ETHIC” yaitu:

a.

Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result
oriented)

b.

Teamwork: mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

c.

Humanity: mengembangkan kepdulian terhadap kemanusiaan dan
lingkungan.

d.

Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

e.

Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya
nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan
eksternal).

Terdapat 10 Perilaku utama BSM yaitu69 :
1) Prudence : menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terusmenerus.
2) Competence: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan
tuntutan profesi bankir.
3) Trusted and Trust: mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan
percaya.
4) Contribution: memberikan kontribusi positif dan optimal,
5) Social and Environment Care: memiliki kepedulian yang tulus
terhadap lingkunga dan sosial.
6) Inclusivity: mengembangka perilaku mengayomi.
7) Honesty: jujur.
8) Good Governance: melaksanakan tata kelola yang baik.
9) Inovation: mengembangkan proses, layanan dan produk untuk
melampaui harapan nasabah.
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10) Service Excellence: memberikan layanan terbaik yang melampaui
harapan
4. Lokasi Bank Syariah Mandiri
Untuk menjujung kelengkapan data dalam penelitian ini, penulis
membuat data perusahaan dan lokasi Bank Syariah Mandiri KC. Teluk
Betung Bandar Lampung yaitu sebagai berikut70:
Nama perusahaan
Alamat

: PT. Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
Bandar Lampung
: Jl. Laksamana Malahayati No. 1 E/F Teluk
Betung, Bandar Lampung 10340

Telepon

: (0721) 480111, 486773

Faksmail

: (0721) 486777

Alamat Kantor Pusat

: Gedung Bank Syariah Mandiri Jl. MH Tamrin
No. 5 Jakarta

Situs Website

: www.syariahmandiri.co.id

Tanggal Berdiri

: 3 Juli 2000

Jenis Usaha

: Lembaga Keuangan Perbankan

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri
Struktur kepengurusan yang tersusun merupakan gambaran dari adanya
sebuah organisasi yang menjadi ujung tombak dari berjalanya sebuah
program kerja yang menjadi dasar dalam rangka mencapai tujuan dalam
sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya kepengurusan haruslah memiliki
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personalia yang mewakili dari aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh
sebuah organisasi.

Branch Manager
(Aji Mulyanto)

Branch Operations

Consumer Banking

Business Banking

Micro Banking

Micro Banking

& Service Manager

Relationship Manager

Manager Teluk 1

Manager Teluk 2

(Eko Prasetio)

(Vebrinaldi Kurniswan)

Relationship
Manager

(Santi Triana)

(Rizki Iswandi Yusuf)

Teller
(Rizky Prasetya Dewi)

(Boy Dani Arianata)

Consumer Finance
Executive
(Adi Nugroho)

Analyst Micro

(Yhon Feriansyah)

Analyst Micro
(Adli)

General Support Staff
(Firmansah Hanibal)

Customer Service
(Yuliyawati)

Office Boy
(Ahyar)

Security
(Nur Bani. Dian Saputra,
Dedi, Jaka)

Driver
(Gunadi)

Sharia Funding
Executive

Pelaksana Marketing
Micro

Pelaksana Marketing

(Yudhistira, Haikal)

(Arif, Nita Yuliza,
Andfre)

(Denny, Odiansyah,
Eka)

Micro

B. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung terdiri atas:71

1. Produk-produk Bank Syariah Mandiri
a. Produk pembiayaan
1) BSM Edukasi
Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan
menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk
sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang
pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru
berikutnya dengan akad ijarah multijasa.
2) BSM Griya
Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek,
menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal
(konsumtif), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer
maupun non developer, dengan sistem murabahah.
Jangka Waktu
Margin
1 – 5 tahun
12.25%
6 – 10 tahun
13.25 %
11 – 15 tahun
14.25%
*untuk professional dan priority diatas 500jt dikurangi 1% dari
pricing di atas
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3) BSM Implan
Pemberian fasilitas pembiayaan konsumer kepada sejumlah
karyawan (kolektif) dengan rekomendasi perusahaan/instansi (approve
company), di mana pembayaran angsurannya dikoordinasi oleh
perusahaan/instansi melalui pemotongan gaji langsung. Akad yang
digunakan

pada

pembiayaan

IMPLAN

adalah

Wakalah

wal

Murabahah/ Wakalah wal Ijarah, yaitu :
a).Wakalah adalah akad antara BSM dan Perusahaan/instansi untuk
verifikasi

kelengkapan

karyawan/anggotanya

untuk

awal,
mengajukan

merekomendasikan
pembiayaan,

dan

collection (potong gaji).
b). Murabahah adalah akad antara BSM dan karyawan/anggota untuk
pembelian barang.
c). Ijarah Antara BSM dan karyawan/anggota untuk memperoleh
manfaat atas jasa pendidikan
4) Pembiayaan Resi Gudang BSM
Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial
dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan
jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada
dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen
(independently controlled warehouse). Akad Pembiayaan pada
pembiayaan resi Gudang disesuaikan dengan skema usaha nasabah

(tailor made), dapat berupa Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan
untuk Para Anggotanya (PKPA) yaitu penyaluran pembiayaan melalui
koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumer para
anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi
karyawan.72
5) Gadai Emas BSM
Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar
jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang
tunai dengan cepat.Akad Pembiayaannya, antara lain :
1) Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam rangka Rahn
2) Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari
bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar
bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.
3) Biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.
6) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet
Investasi Terikat Syariah Mandiri adalah suatu produk dengan
karakteristik sebagai berikut:
a)

Investor (shahibul maal) menginvestasikan dananya kepada Bank
disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijaminkan
kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada
Pelaksana Usaha tertentu
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b)

Atas

investasi

tersebut,

Investor

memperoleh

return

dari

pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha
tertentu tersebut.

Akad Pembiayaannya, antara lain :

1. Akad antara Investor dengan Bank yaitu akad Mudharabah
Muqayyadah dengan minimal mencantumkan: jumlah dana, jangka
waktu investasi, penerima pembiayaan (Pelaksana Usaha yang
ditentukan), besar nisbah bagi hasil. Investor tidak diperkenankan
mencairkan dananya sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir,
kecuali dana yang berasal dari pengembalian cicilan atau pelunasan
pinjaman dari Pelaksana Usaha, yang dikreditkan ke rekening
investasi tidak terikat milik Investor pada Bank (mudharabah
mutlaqah) atau rekening giro Bank (wadi‟ah).
7) Pembiayaan Kepada Pensiunan
Penyaluran fasilitas pembiayaan komersial/konsumer kepada para
pensiunan PNS, di mana pembayaran angsurannya dilakukan melalui
pemotongan uang pensiun langsung yang diterima setiap bulannya.
8) Pembiayaan Peralatan Kedokteran
Ditujukan kepada para professional yang berprofesi sebagai dokter
spesialis atau dokter gigi yang berkeinginan untuk membeli peralatan
baru penunjang kerja atau memperbarui peralatan yang ada melalui

fasilitas

pembiayaan

syariah

dengan

cara

mengangsur

dan

pembiayaannya menggunakan akad Murabahah.
9) Pembiayaan Umrah
Produk pembiayaan umrah BSM adalah salah satu upaya BSM
untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada calon nasabah
dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah yang selama ini belum
terakomodir melalui pembiayaan secara syariah dengan menggunakan
akad ijarah.
10) BSM Warung Mikro
Pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro
dengan

limit

pembiayaan

sampai

dengan

Rp.100.000.000,-.

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan (PNS, Pegawai
Swasta) yang memiliki usaha dan bagi Badan Usaha.
11) Pembiayaan Mudharabah BSM
Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh
modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.
Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang
disepakati.
12) Pembiayaan Musyarakah BSM
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank
merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi
sesuai dengan nisbah yang disepakati.

13) Pembiayaan Murabahah BSM
Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan berdasarkan
akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang
dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok
ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
b. Produk Penghimpunan
1) Tabungan BSM
Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya
dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Karakteristik dari
tabungan Syariah Mandiri, antara lain:73
-

Berdasarkan akad Mudharabah Muthalaqah.

-

Menggunakan mata uang Rupiah, Dollar Amerika, dan Dollar
Singapura.

-

BSM Net banking dan BSM Mobile Banking.

-

ATM dan Debit Card.

-

Tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.

-

Dapat ditarik ataupun disetor di seluruh cabang bank Syariah
Mandiri.

-

Nasabah dapat menyalurkan zakat,infak, dan sedekah melalui
tabungan Syariah Mandiri.

2) BSM Tabungan Mabrur
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Tabungan MABRUR adalah simpanan dalam mata uang rupiah
yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan
ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip
Mudharabah

Muthlaqah.

Adapun

karakteristik

dari

tabungan

MABRUR, antara lain :
-

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.

-

Sarana untuk perencanaan ibadah haji.

-

Tidak

dapat

dicairkan

kecuali

untuk

melunasi

Biaya

Penyelenggaraan Haji/UMRAH.
Manfaat Tabungan MABRUR, antara lain :
-

Bebas biaya administrasi bulanan

-

kemudahan pengurusan administrasi/dokumen perjalanan haji,

-

On-line dengan SISKOHAT Departemen Agama,

-

Setoran ringan serta tersedia talangan untuk pelunasan BPIH,

-

On-line antarcabang.

3) Tabungan Berencana BSM
Simpanan berjangka

yang memberikan nisbah bagi

hasil

berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk
memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.
Produk tabungan dengan jangka waktu, dana dan tujuan investasinya
dapat ditentukan secara fleksibel oleh nasabah dan dilengkapi dengan
fasilitas Asuransi Cuma-Cuma. Adapun manfaat dari Tabungan
Berencana BSM, antara lain:

-

Memudahkan mengatur rencana kebutuhan dana jangka menengah
dan panjang.

-

Bagi hasil yang menguntungkan.

-

Di-cover dengan asuransi jiwa.

-

Nasabah tidak perlu membayar premi asuransi

4) Deposito BSM
Deposito Syariah Mandiri adalah sarana investasi berjangka waktu
tertentu yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah.

c. Produk Jasa Bank Syariah Mandiri
Terdapat berbagai macam produk jasa di Bank Syariah Mandiri
diantaranya adala:
Tabel 3.1
Produk Jasa Bank Syariah Mandiri
No
Jasa Produk
Jasa Operasional
Jasa Investasi
BSM Card
BSM Transfer Lintas Reksadana
1
Negara Western
Union
BSM Sentra Bayar
BSM Kliring
Sukuk Negara
2
Ritel
3 BSM SMS Banking
BSM Inkaso
BSM Mobile Banking
BSM Intercity
4
Clearing
5 BSM Net Banking
BSM RTGS
Pembayaran Melalui
Tranfer Dalam Kota
6 Menu Pemindah Bukuan
di ATM
7 BSM Jual beli Valas
BSM Transfer Valas
8 BSM Elektronic Payroll BSM Pajak Online
9 Transfer Uang Tunai
BSM Refrensi Bank
10 BSM E-Money
BSM Standing Order

11

Keamananku

12

BSM Payment Point
Layanan BSM
Pembayaran INstitusi

C. Nasabah yang dilayani BSM KC Teluk Betung
Nasabah yang dilayani BSM KC Teluk Betung meliputi:74
1. Nasabah Pembiayaan
Prinsip dasar pemberian pembiayaan adalah kepercayaan bahwa
nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan
aman, maka BSM KC Teluk Betung memiliki kreteria sebagai berikut:
a. Diprioritaskan anggota BSM KC Teluk Betung yang memiliki usaha
atau penghasilan
b. Calon anggota (para nasabah penabung aktif)
c. Pembiayaan untuk usaha-usaha produktif
d. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan hutang diluar BSM
e. Memiliki kredibilitas yang baik, dikenal jujur, amanah dan dipercaya
f. Menunjukan etika yang baik
g. Tidak mempunyai kasus keuangan
2. Nasabah Penabung
Khusus untuk nasabah penabung karna sifatnya yang terbuka, kepada
siapa saja yang ingin menyimpan dana di BSM KC Teluk Betung maka
tidak mempertimbangkan umur, usia tempat tinggal, status dan lain-lain,
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serta harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan BSM KC Teluk
Betung. BSM KC Teluk Betung tidak memfokuskan nasabah penabung
harus muslim, tetapi beragama lain diperbolehkan dengan tujuan
menyebarkan syari‟at Islam.75
D. Kegiatan Usaha BSM KC Teluk Betung
Kegiatan usaha BSM KC Teluk Betung meliputi:
1. Penghimpunan Dana
Penghimpunan

dana

merupakan

kegiatan

atau

usaha

untuk

mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik dari anggota, dan
masyarakat luas. Adapun jenis-jenis dana yang dapat dihimpun adalah
sebagai berikut:
a. Simpanan terdiri dari:
1) Tabungan Mudharabah
2) Simpanan berjangka (deposito)
3) Tabungan pendidikan (tarbiyah)
b. Hutang terdiri darii:
1) Hutang bank
2) Hutang dari sumber lain
c.

Hibah

d. Modal terdiri dari:
1) Modal penyertaan dari induk
2) Dana-dana lain.
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2. Penyaluran Dana (pembiayaan)
a. Tata cara pengajuan pembiayaan
1) Mengajukan permohonan mengisi blangko dengan melampirkan
fotocopy
2) Mengerahkan surat jaminan/agunan
3) Besarnya permohonan
4) Jangka waktu pengembalian
b. Waktu pembiayaan
Pelayanan untuk permohonan pembiayaan dan realisasi pembayaran
adalah pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 08.00 sampai
pukul 15.00 WIB.
c. Pembayaran angsuran pembiayaan
Pembayaran angsuran dapat dilakukan setiap hari kerja dengan
ketentuan pengembalian pokok dan hasil, dilakukan secara bertahap
dengan prioritas angsuran mingguan untuk nasabah baru dan setelah
menunjukan prestasi yang baik maka dapat dipertimbangkan untuk
memperoleh pembiayaan dengan pola angsuran bulanan.76
E. Jenis Pembiayaan BSM KC Teluk Betung
Jenis pembiayaan BSM KC Teluk Betung meliputi:
1. Berdasarkan jangka waktu
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a. Pembiayaan jangka pendek, adalah pembiayaan dengan jangka waktu
kurang dari satu tahun atau sama dengan enam bulan (ketentuan
khusus BSM KC Teluk Betung)
b. Pembiayaaan jangka menengah, adalah pembiayaan jangka waktu
lebih dari 6 bulan atau sampai 1 tahun (ketentuan khusus BSM KC
Teluk Betung).

Tabel. 3.2
Jenis Aktivitas Usaha di Pulau Pasaran Yang Memperoleh Pembiayaan
dari BSM KC Teluk Betung Pada Tahun 2017
No
Jenis Usaha
Jumlah
Persentase (%)
1 Penangkap Ikan (Nelayan)
10
66,66
2 Pegolahan ikan
3
20,00
3 Produk turunan
2
13,33
Jumlah
15
100 %
Sumber: Data primer (diolah) tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa usaha yang memperoleh
pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung sebagian besar Nelayan , ini terbukti
bahwa dari 3 jenis aktivitas usaha serta data yang diperoleh, 10 orang
merupakan nelayan dengan presentase 66,66% , 3 orang merupakan
pengolahah ikan merupakan pengolahan produk ikan serta inisiasi
penepungan ikan dengan presentase 20,00%, 2 oranng merupakan jenis usaha
produk turunan merupakan pembungkusan snack ikan , terasi dan ikan teri
vakum dengan presentase 13,33%.77
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Untuk mendapatkan pembiayaan sebelumnya anggota dan pihak BSM
KC Teluk Betung bersepakat produk apa yang akan digunakan berikut tabel
akad yang akan ditawarkan oleh BSM KC Teluk Betung 78
Tabel 3.3
Produk Pembiayaan BSM KC Teluk Betung yang dipakai Responden Pulau
Pasaran
No
1
2
3
4

Produk pembiayaan
Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Salam
Pembiayaan Istishna
Pembiayaan Ijarah
Jumlah
Sumber: Data primer (diolah) Tahun 2017

Jumlah
9
2
2
2
15

Presentase
60,00
13,33
13,33
13,33
100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden sebesar
60,00% yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, menggunakan
produk ijarah 13,33% yang menggunakan produk salam 13,33% dan yang
menggunakan produk istishna 13,33%. Dari hasil 15 responden produk
pembiayaan murabahah yang dominan dibandingkan dengan produk lain
dikarnakan produk murabahah merupakan transaksi jual beli sehingga pihak
BSM KC Teluk Betung lebih mudah mendapatkan keuntungan. Untuk
memulai suatu usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit,
hal ini yang akan membuat para responden sulit untuk memulai usahanya.
Oleh karna itu responden memerlukan tambahan modal untuk kemajuan
usahannya yang mereka jalani.
Berikut tabel yang menunjukan besarnnya pinjaman yang ingin mereka
ajukan kepada pihak BSM KC Teluk Betung
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Tabel 3.4
Besarnya Pinjaman Yang Ingin Dipinjam Responden Kepada BSM KC
Teluk Betung
No
Besar pinjaman (juta)
Jumlah
Persentase
1
5.000
5
13,33%
2
5.000-10.000
5
20,00%
3
10.000-30.000
3
33,33%
4
> 50.000
2
33,33%
Jumlah
15
100%
Sumber: Data primer (diolah) 2017
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden yang
mengajukan pinjaman kepada BSM KC Teluk Betung sebesar <Rp 5.000
berkisar 13.33%, meminjam berkisar antara Rp.5.000-Rp.10.000 sebesar
20,00%, kemudian meminjam berkisar Rp.10.000-Rp.30.000 sebesar 33,33%,
dan pinjaman yang >Rp.50.000 sebesar 33,33%.
Dari besarnnya pinjaman yang diberikan pihak BSM KC Teluk
Betungdiharapkan memberikan kemajuan bagi usaha-usaha yang dijalankan
oleh para nasabah, dan usaha yang dijalankan para nasabah dapat berkembang
dan mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.
Dengan adanya BSM KC Teluk Betung kelompok nelayan dan pelaku
UMKM dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dapat memutar pendapatan yang
diperoleh untuk modal usaha dibulan-bulan berikutnya, sehingga dapat
membayar angsuran secara tepat dan lancar.

Dari perubahan pendapatan yang diterima dapat dilihat pemberian
angsuran dengan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.5
Tingkat Kendala Angsuran Pembiyaan
No
1
2
3
4

Kendala
Jumlah
Banyak sekali
Cukup banyak
Sedikit sekali
2
Tidak ada kendala
13
Jumlah
15
Sumber: Data primer (diolah) tahun 2017

Persentase (%)
13,33%
86,66%
100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang mempunyai sedikit kendala
dalam membayar angsuran hanya 13,33%, dan 86,66% tidak ada kendala
dalam membayar angsuran.79
Dari hasil penelitian adanya perubahan terhadap efektivitas sebelum
melakukan pembiayaan di BSM KC Teluk Betung. Dalam hal ini sudah
terbukti bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BSM KC Teluk Betung
sudah efektif bagi pelaku usaha mikro dalam segi permodalan sehingga dapat
meningkatkan pendapatannya.
Berikut beberapa hasil wawancara peneliti kepada 15 nasabah
pembiayaan bank syariah mandiri sebagai berikut :
1. Dari hasil wawancara peneliti kepada bapak Rosidin, bapak andi dan
bapak tono selaku pengolah hasil tangkap ikan yang ada di Pulau
Pasaran. Ketiga bapak tersebut mendapatkan modal usahanya dari
bank syariah mandiri untuk menjalankan usahanya yang kekurangan
dana. Pembiayaan yang ia dapatkan dengan pembiayaan yang
79
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menggunakan akad murabahah. Menurutnya dengan pembiayaan akad
murabahah pak Rosidin merasa terbantu dan tercukupi kebutuhannya
untuk menjalankan usahanya dengan baik dan lancar
2. Dari hasil wawancara peneliti ibu Zuleha dan ibu Asmara selaku
pengepul hasil tangkap ikan di Pulau Pasaran. Ibu Zuleha mengajukan
pembiayaan pada bank syariah mandiri untuk membantu menjalankan
usahanya yang kekurangan modal, dengan ibu Zuleha minjam
pembiayaan di bank syariah mandiri ia merasa terbantu dengan
penambahan modal dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga ibu
Zuleha sangat nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak
bank yang mana proses pengajuan pembiayaan mudah dan cepat
mendapatkan pembiayaanya. Setelah ibu Zuleha menjadi nasabah bank
syariah mandiri ia diberi keluasaan untuk mengangsur pinjaman
pembiayaan sesuai dengan kemampuan untuk usaha setiap bulannya
dan setelah ia mendapatkan pembiayaan usahanya ibu Zuleha
mengalami peningkatan pendapatan yang cukup dengan omset yang
terus

bertambah

,

bahkan

ia

juga

sampai

memperpanjang

pembiayaannya dengn akad yang sama.
3. Dari hasil wawancara kepada kepada bapak Toto , bapak Waluyo,
bapak Salun, bapak hendri dan bapak permana yaitu para nelayan yang
ada di pulau pasaran. Para bapak-bapak nelayan ini sangat
membutuhkan modal untuk mencari ikan di laut, maka dari itu mereka
mengajukan pembiayaannya pada bank syariah mandiri untuk

membantu menjalankan usahanyanya untuk membeli alat-alat tangkap
ikan seperti: jaring, pancing dan bakul yang di perlukan untuk wadah
ikan.

mereka

juga

mengajukan pembiayaannya

dengan akad

murabahah karena ia butuh membeli keperluan barang/ alat tangkap
ikan. mereka pun merasa terbantu secara modal usaha, proses yang
tidak stabil atau melemah setelah mendapatkan modal usaha yang
diberikan bank syariah mandiri nelayan pun berjalan lancar dengan
pendapatan yang menngkat perbulannya. Akan tetapi mereka tidak
memperdulikan berapa margin bagi hasil perbulannya. Yang mereka
ketahui hanya mengangsur tiap bulannya yang telah disepakati kedua
belah pihak.
4. Dari hasil wawancara kepada kepada bapak Salim , bapak Andi, bapak
Wara, bapak Deni dan bapak Agus yaitu para nelayan yang ada di
pulau pasaran. Kelima bapak-bapak nelayan ini mengeluh pada
permasalahan yang dihadapi dengan kekurangan modal untuk usaha
yang mereka jalankan yaitu sebagai pencari ikan dilaut. Masyarakat
Pulau Pasaran mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan dan
sumber kebutuhan sehari-hari dalam keluarga kelima bapak-bapak
nelayan ini dari usaha nelayan tersebut. Bila mereka tidak
mendapatkan pembiayaan dalam modal usaha yang dijalankan, maka
usahanya akan bakrut, pendapatannya berkurang dari sebelumnya
makan kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi seperti biasanya. Kelima
bapak-bapak nelayan ini mengajukan pembiayaan pada BSM KC teluk

betung sesuai yang mereka butuhkan untuk penambahan modal
usahanya dan setelah mendapatkan pembiayaan itu sehingga usaha
nelayan kelima bapak ini tidak mengalami kebangkrutan karena
pendapatannya semakin meingkat dan kebutuhan sehari-harinya
terkecukupan
Dari beberapa hasil wawancara para nasabah diatas yaitu nasabah
yang berhasil mengembangkan usahanya dengan baik dengan bantuan
modal dari bank syariah mandiri kantor cabang Teluk Betung. Dalam
hal

ini

pembiayaan

murabahah

yang

lebih

berperan

dalam

pemberdayaan usaha nelayan karena dengan pembiayaan nelayan dan
pengolah hasil tangkap ikan yang tadinya kekurangan dana untuk
usahanya dengan adanya pembiayaan dari bank syariah mandiri
mereka terbantu usahanya dengan berjalan lancar. Jadi pembiayaan
dengan

akad

murabahah

pemberdayaan usaha nelayan.

dikatakan

sangat

berperan

dalam

BAB IV
ANALISIS

A. Produk Bank Syariah Mandiri dalam Pemberdayaan Usaha
Nelayan
Dengan ruang lingkup usaha yang dominan beraktifitas di
lingkangan ekonomi, tidak mengherankan sektor usaha mikro
merupakan pekerjaan penting bagi perekonomian negeri ini, ketika
ekonomi nasional berhadapan dengan badai krisis keuangan yang juga
kerap menghantap ekonomi global.
Oleh sebab itu, sangat beralasan sekali jika pemerintah dan pihakpihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini
berkembang dengan lebih baik dengan kontribusi lembaga keuangan
syariah yaitu bank syariah mandiri terhadap petumbuhan sektor usaha
mikro pada masa yang akan datang diharapkan lebih banyak pihak
mampu memberikan kontribusinya yang signifikan dalam mendorong
peran usaha mikro kecil dan menengah.
Salah satu lembaga keuangan mikro syariah adalah bank syariah
mandiri, adanya bank syariah mandiri masyarakat miskin maupun
pelaku usaha lainnya pada umumnya akan dilepaskan jeratan sistem
riba dan mengalihkannya dalam sistem ekonomi Islam dengan prinsip
bagi hasil.

Bank syariah mandiri merupakan lembaga keuangan syariah yang
operasional kegiatannya menghimpun dana dari nasabah dan
menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana.
selain menghimpun dana bank syariah mandiri memberikan fasilitas
pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian
pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi bank syariah mandiri.

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan BSM KC Teluk Betung yang dipakai Responden Pulau
Pasaran
No
1
2
3
4

Produk pembiayaan
Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan Salam
Pembiayaan Istishna
Pembiayaan Ijarah
Jumlah
Sumber: Data primer (diolah) Tahun 2017

Jumlah
9
2
2
2
15

Presentase
60,00
13,33
13,33
13,33
100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden sebesar
60,00% yang menggunakan produk pembiayaan murabahah, menggunakan
produk ijarah 13,33% yang menggunakan produk salam 13,33% dan yang
menggunakan produk istishna 13,33%. Dari hasil 15 responden produk
pembiayaan murabahah yang dominan dibandingkan dengan produk lain
yang mana dari anggota tersebut telah menggunakan pembiayaan
murabahah dalam pengembangan usaha mikro kecil. Untuk memulai suatu
usaha para responden memerlukan modal yang tidak sedikit, hal ini yang
akan membuat para responden sulit untuk memulai usahanya. Oleh karena

itu responden memerlukan tambahan modal untuk kemajuan usahannya
yang mereka jalani.
Tindakan yang dilakukan BSM KC Teluk Betung ketika para
nasabah yang tidak sesuai penggunaan dana tersebut yakni ialah dilakukan
penenguran dan peringatan dan jika nasabah masih tetap tidak sesuai
dengan penggunaan dana nelayan tindakan yang dilakukan BSM KC
Teluk Betung tidak diberi pinjaman kembali untuk anggota yang tidak
sesuai akad perjanjian awal. Berikut tabel yang menunjukan besarnnya
pinjaman yang ingin mereka ajukan kepada pihak BSM KC Teluk Betung
Tabel 4.2
Besarnya Pinjaman Yang Ingin Dipinjam Responden Kepada BSM KC
Teluk Betung
No
1
2
3
4

Besar pinjaman (juta)
5.000
5.000-10.000
10.000-30.000
> 50.000
Jumlah
Sumber: Data primer (diolah) 2017

Jumlah
5
5
3
2
15

Persentase
13,33%
20,00%
33,33%
33,33%
100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat mayoritas responden yang
mengajukan pinjaman kepada BSM KC Teluk Betung sebesar <Rp 5.000
berkisar 13.33%, meminjam berkisar antara Rp.5.000-Rp.10.000 sebesar
20,00%, kemudian meminjam berkisar Rp.10.000-Rp.30.000 sebesar
33,33%, dan pinjaman yang >Rp.50.000 sebesar 33,33%. Dari besarnnya
pinjaman yang diberikan pihak BSM KC Teluk Betung diharapkan
memberikan kemajuan bagi usaha-usaha yang dijalankan oleh para

nasabah, dan usaha yang dijalankan para nasabah dapat berkembang dan
mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan.
Dengan adanya BSM KC Teluk Betung kelompok nelayan dan pelaku
usaha dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dapat memutar pendapatan yang
diperoleh untuk modal usaha dibulan-bulan berikutnya, sehingga dapat
membayar angsuran secara tepat dan lancar. Dari perubahan pendapatan
yang diterima dapat dilihat pemberian angsuran dengan tabel dibawah ini:
Tabel 4.3
Tingkat Kendala Angsuran Pembiyaan
No
1
2
3
4

Kendala
Jumlah
Banyak sekali
Cukup banyak
Sedikit sekali
2
Tidak ada kendala
13
Jumlah
15
yhSumber: Data primer (diolah) tahun 2017

Persentase (%)
13,33%
86,66%
100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang mempunyai sedikit
kendala dalam membayar angsuran hanya 13,33%, dan 86,66% tidak ada
kendala dalam membayar angsuran.
Dari hasil penelitian adanya perubahan terhadap sebelum
melakukan pembiayaan di BSM KC Teluk Betung. Dalam hal ini sudah
terbukti bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BSM KC Teluk Betung
sudah berperan bagi pelaku usaha mikro dalam segi permodalan sehingga
dapat meningkatkan pendapatannya.

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung pada pelaku usaha mikro sangat berperan dalam pembiayaan
dengan menggunakan akad murabahah dalam membantu permodalan
pelaku usaha mikro dalam proses usahanya dan memenuhi kebutuhanya
sehari-hari. Dan juga tidak membebankan nasabah mengenai jaminan yang
diberikan melainkan kelayakan usaha dan tidak menyulitkan nasabah
dalam pengembalian angsuran pembiayaan yang nasabah pinjam.
Adapun pembiayaan dilakukan untuk meyakinkan bank syariah
mandiri bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum
pembiyaan dilakukan bank terlebih dahulu mengadakan analisis
pembiayaan yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan,
prospek usaha, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya.
Tujuan analisis ini adalah bahwa pemberian yang diberikan benarbenar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian
pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan
pihak bank. Nasabah dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data
fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak untuk diberikan. Akibat
jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan
sangat sulit untuk ditagih atau macet. Demikian pula analisis ini dilakukan
oleh bank syariah mandiri kantor cabang Teluk Betung.
Metode yang dilakukan oleh bank dalam upaya menyelamatkan
pembiayaan yang macet tersebut dengan berbagai cara tergantung dari

kondisi nasabah atau penyebab pembiayaan tersebut macet. Oleh karena
itu kita harus memperhatikan unsur bagaimana yang dilakukan oleh
lembaga keuangan syariah salah satunya bank syariah mandiri sebagai
berikut unsur-unsurnya:
a. Kepercayaan
b. Kesepakatan
c. Jangka waktu
d. Resiko
e. Balas jasa
Jadi disamping melakukan unsur-unsur diatas, bank syariah
mandiri kantor cabang Teluk Betung juga melakukan analisis
pembiayaan. Adapun analisis penilaian yang dilakukan bank syariah
mandiri kantor cabang teluk betung kepada nasabah atau calon
nasabah, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh pihak bank syariah
mandiri kantor cabang teluk betung. Faktor ini juga menjadi
pertimbangan bank syariah mandiri kantor cabang teluk betung dalam
menentukan plafon pembiayaan yang ditetapkan secara objektif atas
unsur kehati-hatian denga menggunakan prinsip yang sering dilakukan
yaitu analisis 5C dan 7P
1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral

5. Condition
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi
ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai dengan
sektor masing-masing
Adapun analisis penilaian yang dilakukan bank mandiri syariah
dalam prinsip 7P yaitu :
a. Personality
b. Party
c. Perpose
d. Prospect
e. Payment
f. Profitability
g. Protecition
Untuk meminimalisasi resiko yang dapat terjadi kecurangan
yang akan dilakukan oleh nasabah terhadap penyaluran dana, maka bank
syariah mandiri kantor cabang teluk betung harus melakukan survey
terlebih dahulu terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan atas
usahanya. Yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu latar belakang
nasaba sebelum pelaksanaan pembiayaan. Dengan mudah dapat diketahui
berapa kemungkinan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh bank
syariah mandiri kantor cabang teluk betung.
Selain pembiayaan bank syariah mandiri juga ada kegiatan berupa
pendampingan terhadap para nasabah, dimana fungsi dari pendampingan

tersebut ialah mengamankan dana yang sudah diberikan kepada nasabah
dan supaya usaha nelayan yang dijalankan oleh para nasabahnya berjalan
dengan baik dan bisa membayar pengembalian pembiayaan secara rutin
dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.
Dengan adanya pendampingan yang dilakukan bank syariah
mandiri untuk lebih maju dan berkembang dalam usaha nelayannya.
Sehingga yang tadinya pembiayaan lancar dapat menjaga usaha supaya
lebih baik dan pendapatan menjadi meningkat lebih banyak dari
sebelumnya, begitu pula yang mengalami pembiayaan bermasalah yang
dilakukan adalah melakukan pembinaan dengan mengunjungi ke rumah
nasabah untuk diberikannya solusi supaya yang sedang mengalami
masalah ekonomi supaya lebih baik dalam mengelola usahanya dan dapat
mengembalikan angsuran pembiayaan secara tepat waktu sesuai waktu
yang telah di tetapkan atau disepakati antara kedua belah pihak.
B. Peran Bank Syariah Mandiri dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di
Pulau Pasaran
Tidak bisa di pungkiri bahwa nelayan di Indonesia memliki
kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Rendahnya
kualitas sumber daya manusia ini dipengaruhi oleh minimnya peran
lembaga keuangan syariah untuk membantu para masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan nelayannya. Sementara ini akses nelayan untuk
mendapatkan informasi dan teknologi masih sangat terbatas. Hal ini

diakibatkan karena mayoritas nelayan di daerah pedesaan yang relatif
terbatas sarananya dari lembaga keuangan syariah.
Dengan hadirnya BSM dalam perekonomian daerah kecamatan teluk
betung timur, Pulau pasaran semakin maju terutama di sektor rill pada
lingkup usaha nelayan dan ekonomi lemah. BSM KC Teluk Betung
merupakan lembaga keuangan syariah operasional kegiatannya yakni
menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan kembali kepada
nasabah. Selain menghimpun dana, BSM KC Teluk Betung memberikan
fasilitas pembiayaan yang mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian
pembiayaan tersebut tidak terlepas dari misi BSM KC Teluk Betung
tersebut didirikan. Hal ini sesuai dalam al-Qur‟an surah al-hasyr ayat 7
bahwa Allah SWT melarang berputaran harta (modal) hanya di karangan
orang-orang kaya saja. dari ayat ini menjelaskan bahwa aktivitas
perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai
kelompok masyarakat menengah sampai masyarakat bawah. Peran BSM
KC Teluk Betung dalam pemberdayaan usaha nelayan dipulau pasaran
dengan cara pemberian pembiayaan untuk penambahan modal usaha agar
dapat meningkatkan pendapatannya.
Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaksan diri dari perangkap bank
konvensional dan keterbelakang. Pemberdayaan juga dapat diartikan

sebagai upaya penigkatan kemampuan masyarakat nelayan untuk
menyampaikan pendapat dan kebutuhannya.
Penerima manfaat atas pemberdayaan masyarakat adalah para
pelaku usaha nelayan. Aspek pemberdayaan adalah program yang disusun
oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat seperti
terpenuhinya modal untuk usaha nelayan sehingga dapat melakukan
kegiatan yang produktif serta berkelanjutan.
Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan
kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya
pembangunan dan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan. Oleh
karenannya, melalui partisipasi dari lembaga keuangan syariah BSM yang
diberikan, maka masyarakat menyadari bahwa kegiatan pembanguan
bukan hanya sekedar kewajiban pemerintah, tetapi ada tindakan dari
masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah untuk memperbaiki kondisi
tersebut.
Penduduk desa Pulau Pasaran yang mayoritas mata pencahariannya
sebagai nelayan, untuk mendapatkan modal usaha nelayan kebanyakan
dari mereka menggunakan pinjaman dari bank konvensional ketimbang
dari lembaga keuangan syariah seperti BSM. Bank konvensional pada
umumnya lebih mengutamakan jaminan supaya bisa mendapat pinjaman,
berbeda halnya dengan BSM jaminan bukan menjadi skala prioritas utama
melainkan lebih mengutamakan kelayakan usaha nelayan. Sehingga peran
BSM diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada

di Pulau Pasaran dengan melakukan sosialisasi mengenai lembaga
keuangan syariah.
Bank Syariah Mandiri sendiri mempunyai peran dengan
memberikan pinjaman modal usaha kepada nasabah BSM untuk membeli
kebutuhan nelayan seperti jaring, pancing dan bakul dengan menggunakan
akad pembiayaan murabahah dimana nasabah diberikan kekuasaan untuk
memenuhi kebutuhanya. Dengan memberikan pembiayaan pihak BSM
tidak turun langsung untuk memenuhi kebutuhan nelayan melainkan
melimpahkan wakil kepada anggota pembiayaan usaha nelayan.
Peran BSM dalam pemberdayaan nelayan dapat dilihat dari
beberapa indikator yaitu terpenuhinya modal, peningkatan pendapatan dan
mensejahterakan masyarakat.
Tabel. 4.4
Jenis Aktivitas Usaha di Pulau Pasaran Yang Memperoleh Pembiayaan
dari BSM KC Teluk Betung Pada Tahun 2017
No
Jenis Usaha
Jumlah
Persentase (%)
1 Penangkap Ikan (Nelayan)
10
66,66
2 Pegolahan ikan
3
20,00
3 Produk turunan
2
13,33
Jumlah
15
100 %
Sumber: Data primer (diolah) tahun 2017
Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa usaha yang memperoleh
pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung sebagian besar Nelayan , ini
terbukti bahwa dari 3 jenis aktivitas usaha serta data yang diperoleh, 10
orang merupakan nelayan dengan presentase 66,66% , 3 orang merupakan
pengolahah ikan merupakan pengolahan produk ikan serta inisiasi

penepungan ikan dengan presentase 20,00%, 2 oranng merupakan jenis
usaha produk turunan merupakan pembungkusan snack ikan , terasi dan
ikan teri vakum dengan presentase 13,33%.
Berdasarkan tabel dari 3 jenis aktivitas usaha diatas pembiayaan
yang diberikan bank syariah mandiri KC teluk betung kepada 15 nasabah.
Usaha nelayan mengalami peningkatan pendapatan dari sesudah
mendapatkan pembiayaan, hal ini ditunjukkan bahwa jika para nsabah
memang benar-benar menggunakan dana pembiayaan untuk usaha
nelayannya, maka pendapatan juga akan meningkat. Mereka merasa
terbantu dengan pembiayaan yang diberikan BSM KC Teluk betung.
Bank syariah mandiri merupakan lembaga keuangan syariah yang
menggunakan prinsip bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan dan
margin yang dibebankan untuk nasabah juga tidak terlalu berat, yang
dilihat dari data bawah ini pada pendapatan sebelum dan sesudah
mendapatkan pembiayaan usaha nelayan di pulau pasaran yaitu sebagai
berikut

Tabel 4.5
Perkembangan Pendapatan Bersih (neto) Responden Sebelum dan Sesudah
Mendapatkan Pembiayaan Usaha Nelayan di Pulau Pasaran Per Bulan
No

Nama

1

Waluyo

Nelayan

Rp.1.000.000

Pendapatan
bersih
perbulan
sebelum
melakukan
pembiayaan
Rp. 800.000

2

Toto

Nelayan

Rp.1.000.000

Rp. 500.000

50%

Rp.2.000.000

Rp.3.000.000

100%

3

Salun

Nelayan

Rp.500.000

Rp.350.000

70%

Rp. 800.000

Rp 1.000.000

76,92%

4

Permana

Nelayan

Rp.2.000.000

Rp.1.000.000

50%

Rp.2.500.000

Rp.3.000.000

66.66%

5

Hendri

Nelayan

Rp.3.000.000

Rp1.500.000

50%

Rp.1.000.000

Rp.3.000.000

75%

6

Rosidin

Rp.1.500.000

Rp.1.000.000

66,66%

Rp.2.000.000

Rp.2.500.000

71,42%

7

Andi

Rp.1.000.000

Rp.400.000

40%

Rp.2.500.000

Rp.3.000.000

85,71%

8

Zuleha

Rp. 800.000

Rp.500.000

62,5%

Rp.1.000.000

Rp.1.500.000

83,33%

9

Asmara

Rp. 500.000

Rp.300.000

60%

Rp.1.500.000

Rp.1.500.000

75%

10

Salim

Pengolah
ikan hasil
tangkap
Pengolah
ikan hasil
tangkap
Produk
turunan/peng
epakkan
Produk
turunan/peng
epakkan
Nelayan

Rp.1.500.000

Rp.1.200.000

80%

Rp.2.000.000

Rp.3.500.000

100%

11

Andi

Nelayan

Rp.3.000.000

Rp.2.500.000

83,33%

Rp.3.500.000

Rp.6.500.000

100%

12

Wara

Nelayan

Rp.2.000.000

Rp.1.500.000

75%

Rp.3.000.000

Rp.4.000.000

80%

13

Deni

Nelayan

Rp.1.500.000

Rp.1.200.000

80%

Rp.2.000.000

Rp.3.000.000

85.71%

14

Tono

Rp.500.000

Rp.300.000

60%

Rp.1.000.000

Rp.1.000.000

66,66%

15

Agus

Pengolah
ikan hasil
tangkap
Nelayan

Rp.1.000.000

Rp.800.000

80%

Rp.1.000.000

Rp.2.000.000

100%

Rata-rata

Jenis usaha

Modal awal

Persentase
pendapatan

Dana
pembiayaan

Persentase
pendapatan
setelah
mendapatkan
pembiayaan

Rp 2.000.000

Pendapatan
bersih
perbulan
sesudah
melakukan
pembiayaan
Rp.3.000.000

80%

66%

Sumber: Hasil Wawancara dari 3 kriteria jenis usaha di pulau pasaran (Data Diolah)

100%

86%

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan
yang diterima oleh 3 jenis kriteria usaha setelah mendapatkan pembiayaan
dari BSM KC Teluk Betung dapat disimpulkan bahwa dari nelayan
mengalami perkembangan mulai dari 66,66%-100%, kemudian pengolah
hasil tangkap ikan mengalami pekembangan dari 66,66%-85,71% begitu
pula dengan produk turunan yang bisa di sebut juga sebagai pengeppakan
atau pembungkusan hasil yang telah diolah mengalami perkembangan dari
75%-83,33%. Sedangkan persentase rata-rata pendapatan sebelum
mendapatkan pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung adalah 66% dan
setelah mendapatkan pembiayaan adalah 86% jadi persentase pendapatan
rata-rata setelah mendapatkan pembiayaan adalah berubah meningkat
sebesar 20%. Dengan adanya tambahan modal yang diberikan BSM KC
Teluk Betung juga dapat memberikan dampak yang baik bagi usaha mikro.
Dampak yang paling menonjol dapat dilihat dari nelayan, pengolah hasil
tangkap ikan & produk turunan (pengepakkan).
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

responden

sebelum

mendapatkan pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung, para nelayan
kekurangan modal untuk membeli alat-alat tangkap ikannya. Setelah
nelayan mendapatkan tambahan modal untuk pembelian peralatan tangkap
yang telah diberikan BSM ternyata dapat membantu para nelayan
menghasilkan tangkapan ikan yang lebih banyak dan melimpah. Sehingga
pendapatan perekonomian para nelayan setiap bulannya stabil bahkan
meningkat mencapai 100%. Tangkapan ikan yang didapatkan para nelayan

kemudian diolah oleh pengolah ikan, yang juga telah mendapkatan fasilitas
untuk membantu mengolah ikan dari bahan mentah hingga kering di
jemur, sehingga ikan yang diperjualbelikan siap di bungkus atau dikemas
untuk

di

ekpor.

Sedangkan

pada

produk

turunan(pengepakkan/

pembungkusan) yang terlihat pada karyawannya yang bertambah setelah
melakukan pembiayaan dan dari banyaknya jenis ikan yang dijual.
Berdasarkan pendapatan usaha dilihat dari besar kecilnya modal
yang digunakan, jika modal besar maka pendapatan juga akan meningkat,
begitupun sebaliknya jika modal kecil maka pendapatan juga relatif kecil
bisa di lihat tabel diatas.
Dapat dilihat tabel diatas menunjukan bahwa, pembiayaan yang
diberikan BSM KC Teluk Betung kepada 15 nasabah usaha nelayan,
mengalami

peningkatan

pendapatan

dari

sebelum

mendapatkan

pembiayaan, hal ini ditunjukan bahwa jika para anggota memang benarbenar menggunakan dana pembiayaan untuk usaha nelayan, maka
pendapatan juga akan meningkat, mereka merasa terbantu dengan
pembiayaan yang diberikan BSM, BSM KC Teluk Betung merupakan
lembaga keuangan Islam yang menggunakan prinsip margin (keuntungan)
dari pembiayaan yang diberikan, dan margin yang dibebankan untuk
anggota juga tidak terlalu berat, jadi dapat dilihat pendapatan yang
meningkat. Dengan memberikan pembiayaan modal usaha nelayan kepada
anggota sehingga bisa menajalankan kegiatan usaha yang lebih produktif
dan dapat meningkatkan pendapatan usaha nelayan.

Pembiayaan yang diberikan bank syariah mandiri sangat berperan
dalam pembiayaan dengan akad murabahah membantu dalam permodalan
usaha nelayan di pulau pasaran, dengan proses pembiayaan yang tidak
membebani

nasabah

mengenai

jaminan

melainkan

megutamakan

kelayakan usaha ketimbang jaminan dan tidak menyulitkan para nasabah,
sehingga pengembalian pembiayaan juga tidak terlalu membebankan
kepada nasabah dan hasil yang dirasakan oleh nasabah mengalami
peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan
dari bank syariah mandiri KC teluk Betung.
Jadi hasil pemberdayaan usaha nelayan yang dilakukan oleh bank
syariah mandiri adalah meningkatkan perekonomian dan meningkatkan
kesejahteraan agama dan sosial, melaui pembiayaan modal untuk
kelangsungan usaha nelayan.
Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda
dengan sistem lainya. Hal ini karena ekonomi Islam memliki akar dari
syariah yang menjadi panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan
aktifitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu
pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan kehidupan yang
lebih baik, juga memliki nilai persaudaraan dan keadilan sosiol ekonomi
serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi
dan rohani.
Islam menentang keras ketidak adilan ekonomi. Sebagai alternatif,
Islam menawarkan berbagai bentuk transaksi yang syarat dengan prinsip

syariah Islam. Maka dari beberapa banyak bermunculan lembaga-lembaga
keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah bebas bunga, seperti
Bank Syariah Mandiri (BSM).
Pemberdayaan mengandung makna adanya penguatan secara
teknis, dan dapat diartikan sebagai pembangunan. Dalam pengertian lain,
pemberdayaan

untuk

pengembangan

sumber

daya

manusia

dan

masyarakat dapat diberdayakan untuk melihat serta memilih sesuatu yang
bermanfaat bagi dirinya, dengan demikian masyarakat Islam yang berdaya
adalah masyarakat yang dapat memilih dan meluangkan kesempatan untuk
mengadakan pilhan-pilihan.
Dilihat dari tinjauan Sistem Ekonomi Islam kegiatan yang
dilakukan Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan Islam,
memberikan kontribusi secara baik kepada pencapaian sosial ekonomi
Islam. Disamping itu Bank Syariah Mandiri telah memberikan
kesejahteraan, pemberdayaan anggota. Bank Syariah Mandiri sudah
menerapkan ketentuan-ketentuan dari sistem keuangan Islam.
1. Pencapaian

pendapatan

sebagai

upaya

untuk

menyebarkan

kepemilikan sumber daya produktif masyarakat. Nampak jelas bahwa
Bank Syariah Mandiri telah melakukan partisipasinya dalam
pemenuhan ekuitas, demikian juga pada kegiatan sosial seperti al
qordhul hasan yang berasal dari zakat, infaq dan shadaqah dapat
meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan masyarakat miskin atau
ekonomi lemah. Untuk kegiatan sosial dan agama Bank Syariah

Mandiri sudah berkontribusi dalam menerima dan menyalurkan dana
zakat, infak, dan shadaqah kepada para kaum dhuafa, yatim piatu dan
memberikan kontibusinya dalam pembangunan masjid yang ada di
kecamatan Teluk Betung.
2. Pembangunan ekonomi
Dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan Bank Syariah
Mandiri

mewujudkan

pembangunan

yang

berkeadilan

dan

pemberdayaan bagi semua anggota dapat dipenuhi secara utuh
terwujudnya suatu distribusi pendapatan yang adil dan meningkat.
Dengan

demikian

dapat

dipahami

pengembangan

akan

kebaragaman masyarakat Islam adalah merupakan modal empiris
pemberdayaan pemilihan individu atau kelompok dalam bentuk karya
nyata dengan fokus pemecahan masalah masyarakat dengan sasaran
individual melalui orientasi sumberdaya manusia. Termasuk dalam kajian
ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi nelayan melalui pembiayaan
modal usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.
Tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan sekitar
maka diperlukan dana yang dapat dikelola untuk pemberdayaan ekonomi
yang lebih sejahtera. Diperlukan pembiayaan modal usaha nelayan untuk
dapat memperoleh dan memberikan pembiayaan untuk modal usaha
nelayan yang ada di Pulau Pasaran.
Sebenarnya peran Bank Syariah Mandiri dalam pemberdayaan
usaha nelayan berlaku adil untuk berpihak kepada masyarakat nelayan,

yaitu dengan memberikan kontribusi pembiayaan usaha nelayan agar
modal yang diberikan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
nelayan.
Seperti yang telah disebutkan bahwasanaya prinsip-prinsip
pemberdayaan ekonomi Islam adalah pencapaian pendapatan dan
pembangunan ekonomi dengan adanya peran dari Bank Syariah Mandiri
yang memberikan pembiayaan berupa modal usaha kepada nasabahnya
diharapkan akan membantu nasabah dalam menjalankan kegiatan nelayan
yang produktif, jika kegiatan yang dilakukan nasabahnya menjadi lebih
produktif diharapkan membantu pemerintah semakin banyak pembiayaan
yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri , maka semakin baik,
mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan
pembangunan di berbagai sektor terutama sektor nelayan.
Prinsip pemberdayaan ekonomi Islam yang selanjutnya adalah
kesejahteraan agama dan sosial dilihat dari pengertianya sejahtera berarti
aman, sentosa, makmur maka pengertian ini sejalan dengan Islam yang
berarti selamat.
Islam memberikan kemaslahatan yang besar karena dipegang oleh
orang yang amanah. Kesejahteraan agama disini adalah dengan
terpenuhinya kebutuhan rohani maka akan terciptanya kesejahteraan
agama selanjutnya kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan
jasmani yang meliputi kebutuhan primer dan sekunder maka kesejahteraan
sosial dapat tercapai.

Peran

Bank

Syariah

Mandiri

disini

dengan

memberikan

pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam dan memberikan
pembiayaan kepada para anggota usaha nelayan untuk mencapai
kesejahteraan di dalam agama dan kesejahteraan sosial.
Adapun peran Bank Syariah Mandiri dalam meningkatakan
kesejahteraan agama dan sosial dapat dilihat dari penyaluran dana Zakat
untuk anak yatim piatu dan pembangunan masjid yang ada di Teluk
Betung. Dengan adanya kontribusi yang dilakukan oleh Bank Syariah
Mandiri diharapkan terciptanya kemaslahatan maupun kesejahteraan
agama dan sosial di masyarakat sekitar.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,
penulis akan memberikan penjelasan tentang peran BSM KC Teluk Betung
dalam Pemberdayaan usaha nelayan di pulau pasaran, maka untuk mengakhiri
penulisan skripsi ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam pemberdayaan usaha nelayan pada BSM KC Teluk Betung
mempunyai peran yang baik pada pelaku usaha mikro dalam segi
pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha yang
dijalankan agar dapat terpenuhinya modal, meningkatkan pendapatan dan
mensejahterakan masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhanya, selain
pembiayaan

BSM

yang

diberikan

adapun

kegiatan

berupa

pendampingan, pembinaan dan melakukan analisis penilaian dalam
pembiayaan atas unsur kehati-hatian dengan menggunakan prinsip
analisis 5C dan 7P.
2. Peran BSM KC Teluk Betung dalam pemberdayaan usaha nelayan di
Pulau Pasaran dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan
masyarakat dapat dilihat dari pendapatan peningkatan penghasilan dari 3
jenis aktivitas usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari BSM dapat
disimpulkan bahwa dari nelayan mengalami perkembangan mulai dari
66,66%-100%,

kemudian pengolah hasil tangkap ikan mengalami

pekembangan dari 66,66%-85,71% begitu pula dengan produk turunan
yang bisa di sebut juga sebagai pengeppakan atau pembungkusan hasil
yang telah diolah mengalami perkembangan dari 75%-83,33%.
Sedangkan persentase rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan
pembiayaan dari BSM KC Teluk Betung adalah 66% dan setelah
mendapatkan pembiayaan adalah 86% jadi persentase pendapatan ratarata setelah mendapatkan pembiayaan adalah berubah meningkat sebesar
20%. Dengan adanya tambahan modal yang diberikan BSM KC Teluk
Betung juga dapat memberikan dampak yang baik bagi usaha mikro.
Dampak yang paling menonjol dapat dilihat dari nelayan, pengolah hasil
tangkap ikan & produk turunan (pengepakkan). Dan ini sejelan dengan
tujuan ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan agama dan
sosial di masyarakat sekitar.

B. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis
ialah :
1. BSM KC Teluk Betung sebagai mitra umat, dengan pembiayaan mikro
ini diharapkan pinjaman tersebut dapat terus diberikan bagi pelaku
Usaha Mikro khusunya yang benar-benar membutuhkan modal
usahanya.

Karena bila dilihat pada kondisi sekarang ini mencari

pekerjaan sangat sulit, ingin memliki usaha pun harus memliki modal
yang cukup.
2. BSM diharapkan dapat terus dikembangkan dalam bentuk pembiayaan
dan dipermudah proses peminjaman dalam rangka membantu pelaku
Usaha Nelayan untuk meningkatkan pendapatannya dan dalam segi
pelayanan penyaluran pembiayaan diharapkan BSM tidak hanya
terbatas pada Teluk Betung saja.
3. BSM KC Teluk Betung agar lebih memperhatikan dalam pembinaan
untuk mengajukan pembiayaan pada usaha nelayan supaya tidak ada
lagi nasabah yang menggunakan dana pembiayaan untuk yang lain.
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PEDOMAN INTERVIEW
Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Teluk Betung
Daftar pertanyaan (interview) untuk skripsi yang berjudul “Peran Bank Syariah
dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di Pulau Pasaran (Studi pada Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung)‟‟.
Pertanyaan:
1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung?
2. Apa visi dan misi Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
3. Bagaimana struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
4. Produk-produk apa saja yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung?
5. Berapakah asset yang dimilik oleh Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung?
6. Siapa saja sasaran pelayanan (target) Bank Syariah Mandiri KC Teluk
Betung?
7. Apa saja kegiatan dan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung?
8. Berapakah besarnya pinjman yang ingin dipinjam oleh responden kepada
Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
9. Bagaimanakah tingkat kendala nasabah dalam melakukan angsuran
pembiayaan?
10. Apa sanksi yang diberikan jika nasabah telat membayar angsurannya ?
11. Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi calon nasabah untuk
mengajukan pembiayaan?
12. Strategi apa saja yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung
dalam pemberdayaan usaha nelayan tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH
Daftar pertanyaan (interview) kepada responden, untuk skripsi yang
berjudul “Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan Usaha Nelayan di Pulau
Pasaran (Studi pada Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung)‟‟.
Pertanyaan:
1. Apakah Usaha Bapak/Ibu sekarang ?
2. Darimana bapak/ibu mengetahui informasi tentang pembiayaan di Bank
Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
3. Pembiayaan seperti apa yang Bapak/Ibu terima dan dengan menggunakan
akad apa?
4. Apasajakah persyaratan yang harus dipenuhi saat Bapak/Ibumengajukan
pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
5. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik menjadi nasabah Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung?
6. Mengapa bapak/ibu mengambil pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC
Teluk Betung dan untuk apa setelah mendapatkan pembiayaan ?
7. Bagaimana sistem pembayaran angsuran pembiayaan yang Bapak/Ibu
terima?
8. Bagaimana pelayanan bank saat Bapak/Ibu mengajukan pembiayaan?
9. Berapa besar pinjaman bapak/ibu ? apakah margin yang dikenakan terasa
ringan dan berat ?
10. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melaksanakan pembiayaan yang diberikan
oleh Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
11. Berapa Pendapatan Bapak/Ibu perbulan sebelum dan sesudah mendapatkan
pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?

12. Apa hasil yang di dapat atau dicapai ketika mendapatkan pinjaman bantuan
modal dari Bank Syariah Mandiri KC Teluk Betung?
13. Apa hasil yang bapak/ ibu rasakan ketika menjadi nasabah Bank Syariah
Mandiri KC Teluk Betung pendapatan meningkat ?
14. Apakah ada kesulitan ataun kendala-kendala yang di alami bapak/ibu dalam
proses melakukan pinjaman ?
15. Dengan mendapatkan pinjaman bantuan modal usaha, apakah berpengaruh
terhadap perkembangan usaha bapak/ ibu, apakah menguntungkan dan
meras terbantu dalam menjalankan usahanya?

DAFTAR NAMA RESPONDEN PULAU PASARAN YANG MENGAJUKAN
PEMBIAYAAN PADA BSM

No

Nama

Umur

Pekerjaan

1

Waluyo

48

Nelayan

2

Toto

43

Nelayan

3

Salun

51

Nelayan

4

Permana

46

Nelayan

5

Hendri

40

Nelayan

6

Rosidin

44

Pengolah hasil tangkap ikan

7

Andi

40

Pengolah hasil tangkap ikan

8

Zuleha

45

Pengepakkan/Pengemasan

9

Asmara

37

Pengepakkan/Pengemasan

10

Salim

42

Nelayan

11

Andi

41

Nelayan

12

Wara

43

Nelayan

13

Deni

41

Nelayan

14

Tono

41

Pengolah hasil tangkap ikan

15

Agus

48

Nelayan

