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ABSTRAK 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan non bank, 

modal ventura syariah bagian dari lembaga keuangan non bank yang hadir di 

Indonesia sejak tahun 1973. Perkembangan aset modal ventura syariah tidak luput 

dari pengaruh faktor kebijakan pemerintah seperti discount rate, case ratio, dan 

selective credit control. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, Apakah discount rate, cash ratio, 

selective credit controlberpengaruh secara parsial terhadap perkembangan aset 

modal ventura syariah periode 2015-2018 ?dan Apakah discount rate, cash ratio, 

selective credit control berpengaruh secara simultan terhadap perkembangan aset 

modal ventura syariah periode 2015-2018 ? 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

discount rate, cash ratio, selective credit control berpengaruh baik secara parsial 

dan  secara simultan terhadap perkembangan aset modal ventura syariah periode 

2015-2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitaif. Data yang 

digunakan diperoleh dari website OJK dan BI. Metode yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian adalah regresi linier berganda dengan 

menggunakan program komputer SPSS 23.0 dan Microsoft Excel 2007 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel discount rate secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap aset modal ventura syariahdengan nilai  

(0,209 > 0,05) sedangkan nilai t hitung X1 = -1,733 dan t tabel sebesar 1,677 

sehingga t hitung > t tabel (-1,733 > 1,677). variabel cash ratio secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap aset modal ventura syariahdengan nilai

(0,233 >0,05) sedangkan nilai t hitung X2 = -1,710 dan t tabel sebesar 1,677 

sehingga t hitung > t tabel ( -1,710 > 1,677), dan variabel selective credit control 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap aset modal ventura syariahdengan 

nilai (0,040 < 0,05 ) sedangkan nilai t hitung X3 = 1,142 dan t tabel sebesar 

1,677 sehingga t hitung < t tabel (1,142 < 1,677). Dan faktor Dapat disimpulkan 

bahwa discount rate, cash ratio, dan selective credit control berpengaruh secara 

simultan terhadap aset modal ventura syariahdengan hasil analisis regresi yang 
diperoleh sebesar0,05 (0,031 < 0,05)  dan nilai fhitung> = ftabel (3,50 > 3,20) dengan 

ftabel df: , (k-1), (n-k) atau 0,05(3-1), (48-3) = 3,20dan R-squared sebesar 0,746 

yang berarti kontribusi secara simultan sebesar 74,6% 

 

Kata Kunci : Modal Ventura Syariah, Discount Rate,Cash Ratio, Selective 

Credit Control 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih 

lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam proposal ini untuk 

menghindari kekeliruan bagi pembaca yang tertuang dalam penegasan judul. 

Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam skripsi ini, 

dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud 

dengan : “Analisis Pengaruh Dsicount Rate, Cash Ratio, Selective Credit 

Control Terhadap Perkembangan Aset Modal Ventura Syariah Periode 2015-

2018”. Adapun bebrapa istilah yang perlu penulis uraiakan yaitu sebagai 

berikut : 

Analisis merupakan proses pemecahan suaru masalah komplesk menjadi 

bagian-bagian kecil sehinga bisa lebih mudah dipahami.
1
 

Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari seeorang yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
2
 

Discount Rate atau Tingkat suku bunga diskonto merupakan kebijakan 

yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah 

uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.
3
 

                                                 
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 20 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 69 
3
Hera susansi, moh ikhsan ,dkk, Indikator-Indikator Makroekonomi, (Jakarta, Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 77 
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Cash Ratio atau cadangan kas minimum adalah kebijakan dimana bank 

sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau enurunkan cadangan 

kas (cash ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, 

tabungan, depostito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada 

presentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah tidak boleh 

dipinjamkan.
4
 

Selective Credit Control atau pengawasan kredit selectif merupakan 

suatu bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap praktek prekreditan yang 

dijalankan dalam bidang perbankan.
5
 

Aset adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas 

yang diperoleh dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan akan memberi 

mandaat dimasa yang akan datang.
6
 

Modal Ventura Syariah merupakan penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan pasangan usaha untuk mengembangkan penemuan baru, 

mengembangkan perusahaan yangn pada tahap awal usahanya mengalami 

kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran 

usaha, mengembangkan proyek penelitian baru dan alih tehnologi, membantu 

                                                 
4
Ikatan Bankir Indonesia, Strategi Bisnis Lembaga Keuangan, (Jakarta; PT. Gramedia 

Pusaka, 2015), h. 22 
5
Karl, E. Case, dan Fair, Prinsip-PrinsipEkonomi Makro (Jakarta: Prenhalindo, 2001) h. 

.32 
6
Manulang, Pengantar Teori Ekonomi Moneter Cetakan ke Lima Belas, (Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 2008), h. 35 
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pengalihan pemilikan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 

islam
7
 

Dapat disimpulkan bahwa tingkat Discount Rate, Cash Ratio, Selective 

Credit Control merupakan kebijakan yang dihadapi oleh semua unsur lembaga 

keuangan baik bank maupun non bank, dalam hal ini perusahaan harus 

memanajemen dana aset dan pembiayaannya dengan sebaik-baiknya, hal ini 

bertujuan untuk tetap menjaga perkembangan aset yang dimiliki lembaga 

keuangan tersebut. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Tingkat Discount Rate, Cash 

Ratio, Selective Credit Control Terhadap Perkembangan Aset Modal Ventura 

Syariah Periode 2015-2018” yaitu sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

Secara objektif, modal ventura syariah merupakan salah satu 

lembaga keuangan bukan bank, dimana salah satu tugasnya ialah 

mengembangkan penemuan baru, mengembangkan perusahaan yang pada 

tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan 

yang berada pada tahap kemunduran usaha, mengembangkan proyek 

penelitian baru dan alih tehnologi, membantu pengalihan pemilikan 

perusahaan. Modal ventura syariah juga dapat dijadikan tempat 

berinvestasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana. Namun dalam 

                                                 
7
Ridwansyah, Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah, (Bandar Lampung, 

Aura Kreatif, 2012), h. 52 



4 

 

perkembangan jumlah modal ventura syariah per juni 2019 hanya ada 4 

perusahaan modal ventura syariah, aset yang di miliki oleh modal ventura 

syariah juga mengalami naik turun.
8
 

Seperti lembaga keuangan non bank pada umumnya, perkembangan 

suatu lemaga keuangan juga diperngaruhi oleh faktor internal eksternal, 

faktor perekonomian di negara tersebut juga salah satu faktor yang tidak 

bisa dihindari, biasanya pemerintah mengambil kebijakan yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter merupakan langkah paling dini 

yang dilakukan pemerintah. 

Periode tahun yang diambil merupakan tahun terbaru dan 4 tahun 

kebelakang guna melihat perkembangan aset modal ventura syariah dan 

untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan 

aset modal ventura syariah. 

2. Alasan Subjektif 

a. Permasalahan dalam judul penelitian ini relevan dengan bidang 

keilmuan yang penulis tekuni dalam Jurusan Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 

b. Adanya Refrensi yang mendukung untuk melakukan penelitian ini 

sehingga mempermudah peneliti. 

 

 

                                                 
8
Dwi Agung, Peranan AL-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah 

Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan; Volume 

8 No. 2  2011), h. 1 
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C. Latar Belakang 

Kelahiran keuangan syariah ditandai secara resmi dengan pendirian 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai 

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia 

(ICMI), sekelompok pengusaha muslim, dan pemerintah Indonesia.
9
 

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa bibit keuangan syariah ditebarkan 

pada tahun 1990 dengan pendirian BMT Ridho Gusti pertama di Bandung. 

BMT  yang pada saat itu merupakan suatu struktur unik dalam industri 

keuangan syariah di dunia, telah mulai populer di Indonesia ketika Bank 

Muamalat mulai beroprasi pada tahun 1992. Meskipun masih dalam tahapan 

awal, lembaga mikro ini utamanya terlibat dalam pendistribusian zakat, infak, 

dan sedekah. Pada tahun 1995, BMT mulai meningkatkan peran mereka dalam 

pendayagunaan ekonomi pedesaan dengan memberikan pelayanan tabungan 

dan finansial kepada masyarakat, sejak saat itu, jumlah BMT terus 

berkembanng dan memainkan peranan penting dalam membangun keuangan 

syariah di Indonesia di tingkat bawah dan menjadi tolak ukur untuk 

pengembangan Keuangan Mikro Islam atau Islamic Micro Finance 

Institutions (IMFI) di seeluruh dunia.
10

 

Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keunagan bank dan non bank, 

baik lembaga keuangan non bank dan bank biasanya sama-sama menyalurkan 

dana kepada masyarakat yang dapat membantu pemerintah dalam hal 

pemberian modal kepada pedagang kaki lima atau umkm. Lembaga keuangan 

                                                 
9
Frianto Pandia, Dkk, Lembaga Keuangan, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2005), h. 84 

10
Ibid, h. 85 
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non bank terdiri dari; koprasi, BMT, Pegadaian, modal ventura, dan lain 

sebagainya.
11

 

Modal ventura merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang, 

dimana tujuan utama bagi pemodal ventura atas risiko pembiayaannya adalah 

perolehan keuntungan, bukan pendapatan deviden ataupun bunga. 
12

 modal 

ventura juga dapat dikatakan alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan 

menengah sangatlah baik  di tengah tingkat suku bunga perbankan yang tidak 

menentu, hal ini merupakan poin positif bagi industri modal ventura untuk 

menunjukkan bahwa modal ventura layak di perhitungkan sebagai alternatif  

bagi dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya. 

Aset modal ventura syariah merupakan sumber ekonomi yang 

diharapkan memberikan manfaat untuk pembiayaan yang akan diberikan oleh 

modal ventura syariah kepada masyarakat, aset ini juga di harapkan terus 

meningkat dan dapat menghasilkan laba dari pembiayaan di kemudian hari.
13

 

Aset industri modal ventura diperkirakan tumbuh hingga 7% hingga 

akhir 2018, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perusahaan 

modal ventura per Desember 2018, aset industri modal ventura tercatat 

sebesar Rp 14.938 triliun, tumbuh 1,39% dibandingkan periode tahun lalu 

senilai Rp 13.547 triliun.
14

 

                                                 
11

Dwi Agung, Peranan AL-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah 

Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, h. 5 
12

Frianto Pandia, Dkk, Lembaga Keuangan, h. 86 
13

Dwi Agung, Peranan AL-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah 

Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, h. 12 
14

https:www.ojk.go.id/iknb/desember/2018 diakses 26 Agustus 2019 
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Di indonesia sendiri institusi yang terkait dengan pemberian modal 

bukan hanya modal ventura melaikan ada bank baik bank konvensional dan 

syariah juga, lembaga koperasi, BMT dan masih banyak lagi. Perkembangan 

pembiayaan umkm di indonesia menunjukkan hal yang baik karena dimana 

pembiayaan naik maka perkembangan umkm di indoneia semakin 

berkembang hal ini merupakan kabar baik bagi perkenomian indonesia dalam 

hal mengaggulangi pengangguran dan kemiskinan. Meskipun lembaga-

lembaga di atas membantu pemerintah dalam stabilitas ekonomi, tetap saja 

mereka adala perusahaan yang harus terus berkembang baik dalam asset dan 

laba, oleh karena itu dalam pemberian pembiayaan perusahaan keuangan 

basanya memiliki tim internal yang mengambil keputusan dan menganalisis 

risiko pembiaayaan yang akan di lakukan perusahaan tersebut. 
15

 

Tidak hanya faktor internal yang dapat mempengaruhi perkembangan 

lembaga keuangan dan pemberian pembiayaan adapun faktor yang tidak dapat 

dihindari antara lain keputusan pemerintah seperti dalam hal kebijakan 

moneter di mana salah satunya terdiri dari Discount Rate, Cash Ratio dan 

Selective Credit Control yang menjadikan acuan bagi lembaga-lembaga 

keuangan di Indonesia.
16

 

 

 

                                                 
15

Budi Rahmat, Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah, 

(Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), h. 10 
16

Hera Susanti, dkk, Indikator-Indikator Makroekonomi, (Jakarta; Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2010), h. 25 
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Dalam perkembangannya selama periode 2015 sampai dengan 2018 

upaya yang dilakukan bank sentral untuk terus menjaga kestabilan ekonomi di 

indonesia terus meningkat hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari 

situs BI : 

Tabel 1.1 

Perkembangan Discount Rate, Cadangan Kas (Cash Ratio) 

Tahun Discount Rate Cash Ratio 

2015 7,52 % 7,95% 

2016  6,01 % 7,29% 

2017 4,56 % 5,72 % 

2018 5,41 % 3,12% 

Sumber : Bank Indonesia 

Dalam perkembangan dari tahun ke tahun indonesia menunjukkan 

bahwa Discount Rate pada tahun 2015 ke 2016 mengalami penuruanan begitu 

juga di tahun 2017 mengalami penurunan yakni dari angka 7,52 % ke angka 

6,01 % dan pada tahun 2018 stabil hal ini tidak sebanding lurus dengan 

cadangan kas atau Cash Ratio dari tahun 2015 sampai tahun 2018 turun setiap 

tahunnya. 

Namun dalam hal pengawasan kredit selectif yang dilakukan oleh bank 

indonesia masih sangat minim hal ini dapat dilihat dengan pemberian 

pembiayaan lembaga keuangan bukan bank modal ventura syariah yang 

mengalami peningkatan dari periode 2015 sampai dengan 2018. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Pemberian Pembiayaan Modal Ventura Syariah (Milyar Rp) 

Tahun  Aset Modal Ventura Syariah Pembiayaan Modal Ventura 

Syariah 

2015 5016  401 

2016 10.292 7.463 

2017 13.547 10.941 

2018 14.938 11.922 

Sumber : Otoritas jasa keuangan 

Dari tabel 1.2 dapat dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa 

pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan pembiayaan sebanyak 52,7% 

dan di tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan9,8% , angka kenaikan ini 

tidak seharusnya terjadi pada saat Discount Rate tinggi. Seharusnya modal 

ventura syariah lebih meminimkan dalam hal pemberian pembiayaan. 

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2018 aset modal ventura syariah ada 

di angka tertinggi dan pembiayaan terendah pada tahun ini lalu 2015 . Setiap 

tahun aset modal ventura syariah mengalami kenaikan dan hal ini tidak sejalan 

dengan pembiayaan yang di keluarkan pada tahun 2018, pada saat aset 2018 

naik malah pembiyaan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Menurut isnu taufiq (2005) pengambillan keputusan pengaturan 

perekonomian berorientasi pada stabilitas ekonomi di suatu negara yang secara 

tidak langsung menggambarkan perekonomian di negara tersebut. Pengambilan 

keputusan pengaturan suku bunga, penetapan cadangan kas minimum, penetapan 

batas kredit, operasi pasar terbuka di suatu negara yang secara tidak langsung 

memberikan efek bukan hanya untuk menekan laju inflasi, dan menstabilkan 
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keadaan perekonomian di suatu negara, tetapi juga berimbas terhadap lembaga-

lembaga keuangan bank dan non bank.
17

 

Menurut M. Umer Chapra lembaga keuangan seperti  perbankan syariah 

dan lembaga keuangan non bank islami diwujudkan dengan cara menghapus 

sistem bunga yang bersifat riba, pemberian kredit yang sama dan adil, perubahan 

sistem pajak, semua sektor ekonomi bergerak sama, perubahan seluruh sektor 

pemerintah, pengurangan sektor ekomomi yang vital, penerapan bagi hasil, dan 

pembentukan lembaga-lembaga bantuan keuangan. Apabila diaplikasikam dalam 

perkembangan ekonomi suatu negara akan terbentuk sektor ekonomi yang islami 

termasuk didalam nya sistem keuangan termasuk didalamnyalembaga keuangan 

islami. Namun demikian untuk penerapannya tidak mudah, artinya disana sini 

tentu akan menghadapi berbagaitantangan dan hambatan.
18

 

menurut nurzaini (2013) sistem lembaga keuangan bank dan non bank 

yang ada di Indonesia baik konvensional maupun syariah masih menggunakan 

kebijakan moneter yang di tentukan oleh Bank Indonesia, lembaga keuangan bank 

dan non bank syariah masih menjadi penganut jinak sistem moneter konvensional. 

Lembaga keuangan syariah dalam hal pemberian pembiayaan dan 

perkembangannya.
19

 

                                                 
17

Isnu taufiq, Pemikiran Umer Chapra Tentang Tiga Umber Utama Ekspansi Moeneter, 

Skipsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang, 2005, h. 43 
18

M. Umer Chapra, Towards a Just Monetery System Terjemahan, Gramedia Pustaka, 

2002), h.45 
19

Nur Zaini, Hubungan Sistem Ekonomi Islam dengan Peranan Lembaga Keuangan 

dalam Sistem Moneter Menurut Umer Chapra, Skirpsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Semarang, 2013, h. 28 
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 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Discount Rate, Cash 

Ratio, Selective Credit Control Terhadap Perkembangan Aset Modal Ventura 

Syariah Periode 2015-2018” 

D. Batasan Masalah 

Banyak faktor ekonomi dalam hal kebijakan pemerintah mengenai 

perekonomian  yang dapat mempengaruhi baik lembaga keuangan bank dan 

lembaga keuangan non bank seperti Discount Rate (suku bunga diskonto), 

cadangan kas minimal Cash Ratio, pengawasan kredit selectif (Selective 

Credit Control), pembujukan moral (Moral Suasion), pasar terbuka (Open 

Market Operation) yang sangat berdampak bagi ekonomi indonesia secara 

global.  

Oleh karena itu agar pembahasan mengarah pada tujuan dan 

mempermudah proses pengelolaan data dalam modal perkembangan  ventura 

syariah, maka perlu di tetapkan batasan masalah antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu, Discount Rate , Cash 

Ratio, Selective Credit Control. 

2. Penelitian ini dilakukan pada modal ventura syariah yang dilihat dari aset  

3. Penelitian ini menggunakan kurun waktu 4 tahun untuk melihat 

perkembangan aset secara perbulan modal ventura syariah yang dari 

periode 2015 dampai dengan 2018. 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah Discount Rate, Cash Ratio, Selective Credit Control berpengaruh 

secara parsial terhadap perkembangan aset modal ventura syariah periode 

2015-2018 ? 

2. Apakah Discount Rate,Cash Ratio, Selective Credit Control berpengaruh 

secara simultan terhadap perkembangan aset modal ventura syariah 

periode 2015-2018 ? 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh Discount Rate, Cash Ratio, Selective 

Credit Control secara parsialterhadap perkembangan aset modal 

ventura syariah periode 2015-2018. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Discount Rate,Cash Ratio, Selective 

Credit Control secara simultan terhadap perkembangan aset modal 

ventura syariah periode 2015-2018 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan 

tentang perkembangan aset modal ventura syariah. 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian ini berguna untuk menambah 

Refrensi bagi yang berminat mendalami modal ventura syariah. 
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c. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna menambah pengetahuan 

mengenai lembaga pembiayaan non bank. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Modal Ventura 

1. Pengertian Modal Ventura 

Istilah venture berasal dari kata venture yang secara bahasa bisa 

berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai 

usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (Venture Capital) 

adalah modal modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung 

risiko.
20

 

Menurut Tony Lorenz modal ventura adalah dana investasi jangka 

panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana 

penyedia modal (Ventura Capitalist) terutama merngharapkan capital gain 

si samping pendapatan bungan atau deviden
21

 

Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Kepres No. 61 

tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke 

dalam suatu oerusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka 

waktu tertentu.
22

 

 

 

 

 

                                                 
20

Budi Rahmat, Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil & Menengah, h. 

11 
21

Ibid, h. 20 

22
Ibid, h. 23 
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Menurut POJK No. 35/POJK.05/2015 perusahaan modal venntura 

(PMV) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal 

ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan 

usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
23

 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa modal ventura merupakan 

pembiayaan yangn memiliki risiko tinggi. Keputusan ini dibuat dengan 

berbagai pertimbangan tentunya dan sesuai pula dengan maksud dan 

tujuan didirikannya perusahaan mdoal ventura yaitu melakukan 

penanaman modal dalam suatu usaha yang mengandung risiko tinggi, baik 

dalam hal penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman 

2. Sejarah Modal Ventura  

Munculnya konsep pembiayaan dengan modal ventura diawali antara 

1920-1930 pada saat keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat seperti 

Ford, rockefeller, payson, dan lain-lain membentuk suatu pendanaan. 

Pendanaan ini diarahkan untuk menolong usaha-usaha individu yang 

sedang mengalami kesulitan modal dalam suatu kegiatan investasi yang 

potensial.
24

 

Awal pengakuan resmi tentang usaha menganai modal ventura di 

Indonesia adalah saat berlakunya kebijaksanaan 20 Desmeber 1988 

(Pakdes 20,88) yang menempatkan modal ventura sebagai salah satu 

kegiatan di samping kegiatan pembiayaan yang lain.
25

 

 

                                                 
23

Ktut Silvanita, Bank dan Keuangan Lainnya, (Jakarta; Erlangga, 2012), h. 22 
24

Ibid, h.25 
25

Ibid, h.28 
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Kendala yang dihadapi modal ventura yang kurang berkembang 

dikarenakan oleh faktor sebagai beikut : 

a. Belum dikenal, meskipun dalam awal munculnya modal ventura sudah 

sejak abad ke-20, usaha ini relatif kurang dikenal oleh masyarakat di 

Indonesia, baik perusahaan pasangan usaha yang potensial maupun 

pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk mengembangkan atau 

menjadi perusahaan modal ventura. 

b. Risiko, meski pembiayaan dengan cara penyertaan memungkinkan 

adanya rate of return yang lebih tinggi bagi perusahaan modal ventura, 

namun ada satu hal yang menjadi konsekuensi yang tidak dapat 

dihindari adalah adanya risiko yang lebih tinggi terhadap tidak 

terbalsanya pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh modal ventura 

syariah. 

c. Kesesuaian, perusahaan modal ventura mempunyai karekteristik yang 

berbeda-beda serta spesifik mengenai calon perusahaan pasangan 

usahanya, disisi lain masing-masing calon pasangan perusahaan juga 

memiliki karekaterisik atau spesifikasi atau syarat-syarat mengenai 

siap yang harus menjadi pasangan perusahaan tersebut. 

d. Tenaga Profesional, kurang berkembangnya uasaha modal ventura di 

Indonesia sejalan dengan tenaga profeisonal yang berpengalaman dan 

menguasai bidang usaha modal ventura juga tidak mudah didapat, hal 

ini menyebabkan suatu perusahaan modal ventura di Indonesia belum 

bisa berkembang dikarenakan belum adanya tega kerja yang memadai. 
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e. Pasar Modal, penyertaan modal dengan skema modal ventura di 

batasai untuk jangka waktu tertentu saja, tidak untuk selamanya, salah 

satu cara untuk penarikan kembali penyertaan yang telah dilakukan 

atas berbagai alasan atau divestasi adalah dengan menawarkan 

kepemilikan usaha melalui pasar modal. 

f. Peraturan Perundangan, peraturan perundangan yang saat ini belum 

secara lengka mendukung perkemangan usaha modal ventura di 

Indonesia.
26

 

B. Modal Ventura Syariah 

1. Pengertian modal ventura syariah.  

Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayan dalam bentuk 

penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan 

pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip-prinsip syariah.
27

 

Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan 

bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui. 

Menurut POJK No.35/POJK.05/2015, perusahaan modal ventura syariah 

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura 

syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan 

persetujuan otoritas jasa keuangan yang seluruhnya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip syariah.
28

 

                                                 
26

Ibid, h.32 
27

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua, (Jakarta; Kencana 

2009), h. 315 
28

Ibid, h. 315 
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Dapat disimpulkan bahwa modal ventura syariah adalah suatu bisnis 

atau pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan 

pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu 

sementara. 

Dalam pengembalian pembiayaan yang di berikan oleh perusahaan 

modal ventura syariah tidak boleh adanya pengambilan bunga ataupun 

denda seperti sesuai dengan syariah dan prinsip islam, seperti dalam surat 

Al-Baqarah ayat 280 : 

                       

    

 

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 

berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan 

menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui.” 
 

Dan larangan Allah SWT sudah jelas didalam surat A-Baqarah (2:275) : 

 

                       

                                

                              

                 

 
Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
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Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

 

Dari beberapa penjawaban mengenai modal ventura dan modal 

ventura syariah dapat disimpulkan pada umumnya tidak ada bedanya 

kegiatan modal ventura dan modal ventura syariah yang membedakan 

adalah sistem keuntungan yang di ambil oleh lembaga keuangan modal 

ventura syariah adalah sistem yang memberi pembiayaan penambahan 

modal dengan pengambilan keuntungan yang ditapkan di awal dan 

menerapkan sistem kemitraan terhadap perusahaan yang menjalin 

kerjasama dengan modal ventura syariah, berikut adalah tabel mengenai 

perbedaan modal ventura konvensional dan modal ventura syariah : 

Tabel 2.1  

Perbedaan Modal Ventura Vs Modal Ventura Syariah 

Jenis Modal Ventura Modal Ventura Syariah 

1. Pelaku 

Investor, 

Perusahaan  Investor, Perusahaan  

2. Bantuan 

pembiayaan Penyertaan Modal Penyertaan Modal 

3. Keterlibatan 

Manajemen 

Ada sebagai 

Pemberi Modal 

Ada sebagai Pemberi Modal, mitra 

bisnis penambah modal 

4. Jenis Risiko Usaha Gagal Usaha Gagal 

5. Bentuk 

Keuntungan Capital Gain Nisbah Keuntungan 

6. Jangka Waktu 5-10 Tahun 5-10 Tahun 

7. Akhir kontrak Divestasi Sesuai Akad Perjanjian 
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2. Landasan Hukum Mendirikan Modal Ventura Syariah 

Pengembangan modal ventura syariah di Indonesia dimulai sejak 

1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) 

yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam lembaga keuangan 

bukan bank yang kegiatamnnya terutama membiayai pengembangan 

usaha. PT BPUI ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 

Tahun 1973 bergerak di bidang penyertaan modal.  

Perusahaan modal ventura syariah, belakangan juga hadir, meskipun 

masih dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipal, dasar hukum 

perusahaan modal ventura menginduk pada dasar hukum modal ventura 

yang sudah ada, disamping diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai 

syariah.
29

 

Selanjutnya, perkembangan modal ventura ditinjau dari landasan 

hukumnya di  indonesia dapat diurutkan secara kronologis sebagai berikut  

a. Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. 

b. KMK No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember tentang 

ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga keuangan. 

c. Peraturan pemerintah No. 62 tahun 1922 tentang sektor-sektor usaha 

perusahaan pasangan usaha dari modal ventura. 

d. KMK No. 227/KMK.01/1994 tanggal 9 juni 1944 tentang sektor-

sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal 

ventura. 
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e. Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan 

Perusahaan Modal Ventura. 

f. KMK No. 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang 

pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. 

g. Undang-undang No. 7 tahun 1991 tentang pajak penghasilan 

h. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan 

perusahaan modal ventura. 

Pada era OJK, telah pula diterbitkan 4 peraturan OJK baru terkait 

perusahaan modal ventura yaitu : 

a. POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan 

kelembagaan perusahaan modal ventura. 

b. POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang penyelenggaraan usaha 

perusahaan modal ventura. 

c. POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang tata kelola perusahaan yang 

baik bagi perusahaan modal ventura. 

d. POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang pemeriksaan langsung 

perusahaan modal ventura.
30

 

3. Karakteristik Dan Tujuan Pendirian Modal Ventura Syariah 

Berdasarkan pasal 1 butir 2 POJK No. 35/POJK.05/2015 Perusahaan 

modal ventura (PMV) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha 

modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan 

kegiatan usaha lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya 
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dalam pasal 2 ayat 1 POJK No. 35/POJK.05/2015, perusahaan modal 

ventura dalam menjalankan usahanya dapat melakukan kegiaatan berupa : 

a. Penyertaan saham ( equity participation) 

b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ( quasi eqquity 

participation); 

c. Pembiayaan melaui pembeliaan surat utang yang diterbitkan 

pasangan usaha pada tahap rintisan awal (start-up) atau 

pengembangan usaha 

d. Pembiayaan usaha produktif.
31

 

Disamping itu, bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat 

karakteritik khusus yaitu terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, antara lain : 

a. Adanya dewan pengawas syariahh yang bertugas mengawsi 

penerapan prinsip-prinsip syariah. 

b. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura 

haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan 

melakkukan kegiatan usaha yangn bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah. kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah tersebut antara lain : 

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan 

yang dilarang; 

2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional; 
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3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman 

yang haram; 

4) Produsen, distributor, atau penyedia barang-barang dan jasa yang 

tidak merusak moral dan tidak bersifat mudharat; 

5) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi 

tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan dari modalnya.
32

 

Dalam pasal 5 POJK No. 35/POJK.05/2015 ditegaskan bahwa 

penyelengaraan kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah wajib 

memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, kemashlahatan, universalisme, 

serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek 

haram
33

 

4. Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah 

Penyelengaraan kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah 

dan UUS menyelenggarakan usaha modal ventura syariah yang meliputi : 

a. Investasi yang terdiri : 

1) Penyertaaan saham 

2) Pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi 

3) Pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan pasangan 

usaha pada tahap rintisan awal atau pengembangan usaha 

4) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.
34
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Dalam melakukan usaha modal ventura syariah, PMVS atau UUS 

mengelola dana ventura yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 

PMVS atau UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada 

pasangan  usaha yang terlebih dahulu telah meneria investasi dari PMVS 

atau UUS. 

b. Pelayanan jasa, kegiatan pelayanan jasa merupakan kegiatan usaha 

PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam 

bentuk imbal jasa (ujrah/fee) 

c. Kegiatan usaha lain berdasarkan persettujuan OJK, kegiatan usaha 

wajib dilakukan denngan menggunakan akad yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada 

OJK. PMVS atau UUS yang melakukan kegiatan usaha lain harus 

memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat, tidak sedang 

dikenakan sanksi oleh OJK. PMVS atau UUS harus mengajukan 

permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi 

uraian yang paling sedikit mengenai : 

1) Skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan 

dilakukan disertai dengan akad yang digunakan. 

2) Analisis prospek usaha 

3) Contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk 

operasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban 

para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.
35
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5. Tujuan dan Batasan Dalam Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura 

Syariah 

PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha dalam anggaran 

dasarnya. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura syariah ditunjukkan 

untuk calon pasangan usaha atau debitur yang memiliki usaha produktif 

dan memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif bertujuan 

untuk : 

a. Pengembangan suatu penemuan baru; 

b. Pegembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada 

tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana; 

c. Pengembangnan usaha mikro, kecil, menengah, dan koprasi; 

d. Membantu perusahaan atau usaha perseornngan yang berada pada 

tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 

e. Mengamil alih perusahaan atau usaha orang perseornngan yang 

berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha; 

f. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa 

g. Pengembangan berbagai penggunaan dan teknologi baru dan alih 

teknologi dari dalam maupun luar negeri; 

h. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan
36

 

PMVS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan nilai piutang 

yang berasal dari kegiatan usaha terhadap total aset PMVS yang 
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selanjutnya disebut Inovestment andFinancing to Assets Ratio (IFAR) 

paling rendah 40%. 

Nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain kepada satu 

pasangan usaha atau debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25% dari 

ekuitas PMV. Nilai investasi dan kegiatan usaha lain kepada pasangan 

usaha dibatasi paling tinggi 25 % dari ekuitas PMVS. Besarnya total 

ekuitas sesuai dengan aporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV atau 

PMVS sebelum dilakukannya kegiatan usaha.
37

 

6. Jenis-jenis Pembiayaann Modal Ventura Syariah 

a. Berdasarkan Cara Pemberian Bantuan 

1) Pendekatan Satu Tingkat (Single Tier Approach) 

Pendekatan inimenempatkan sebuah perusahaan model 

vnetura (PMV) dengan dua fungsi, yakni sebagai pemberi bantuan 

pembiayaan (fund company) dan sebagai pemberi bantuan 

manajemen atau pengolaan dana (managemnet company). 

Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait 

dalam kegiatan modal ventura syariah terdir dari perussahaan 

modal ventura dan perusahaan pasangan. Dalam hal ini, mpdal 

ventura syariah dibentuk dan langsung dikelola oleh manajemen 

perusahaan modal ventura syariah itu sendiri .
38
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2) Pendekatan Dua Tingkat (Two Tier Approach) 

Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan 

usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan 

manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. 
39

 

Berdasarkan pengertian di atas, pihak-pihak yang terkait 

meliputi tiga pihak, yaitu perusahaan modal ventura syariah yang 

memberikan bentuan pembiayan, perusahaan modal ventura 

syariah yang memberilkan bantuan manajemen, dan perusahaan 

pasangan usaha. Dalam hal ini, modal ventura syariah di bentuk 

kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan 

manajemen investasi yang emang memiliki kelebihan di modal 

ventura syariah. 

b. Berdasarkan Cara Penghimpunan Dana 

1) Laverage Venture Capital 

Modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal 

ventura dengan sebagian besar penghimpinan dananya dalam 

bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak deisebut dengan 

Laverage Venture Capital.
40

 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, maka modal 

ventura syariah dalam penghimpunan ini modal ventura syariah 

hanya memiliki proporsi modal yang jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan pinjamannya. Dana dari penghimpunan dana inilah yang 
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nantinya digunakan oleh perusahaan pasangan usaha untuk 

melakukan kegiatan usahanya. 

2) Equity Venture Capital 

Modal ventura syariah yang bersumber dari suatu perusahaan 

modal ventura syariah dengan sebagian besar penghimpunan 

dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk 

disebut dengan Equity Venture Capital. 
41

 

Dari penjelas di atas, maka dapat ditarik kasimpulan bahwa 

modal ventura syariah ini sama sekali tidak mempunyai oinjaman 

dari pihak lain, pinjaman dari pihak lain mungkin saha ada tetapi 

proporsi modal yang lebih kecil dibandingkan dengan modalnya, 

dana dari penghimpunan dana inilah yang nantinya digunakan oleh 

perusahaan pasangan usaha untuk melakukan kegiatan usaha. 

c. Berdasarkan Kepemilikan 

1) Private Venture-Capital Company 

Perusahaan modal ventura yang belum go public atau belum 

menjual sahamnya melalu bursa efe disebut Private Venture-

Capital Company.
42

 

2) Public Venture-Capital Company 

Perusahaan modal ventura syariah yang telah go public yang 

telah menjual sahamnya melalui bursa efek disebut Public Venture-

Capital Company.
43

 

                                                 
41

Ibid, h. 133 
42

Ibid, h. 134 



29 

 

3) Bank Affiliate-Capilat Company 

Perusahaan modal ventura syariah yang didirikan oleh bank-

bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi 

khusus dalam hal modal ventura disebut Bank Affiliate-Capilat 

Company.
44

 

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa perusahaan 

modal ventura syariah pada jenis ini biasanya meruapak anak dari 

perusahaan dari bank yang mendirikannya dan memiliki 

manajemen yang terpisah dari perusahaan induknya. 

4) Conglomeratee Venture-Capital Company 

Perusahaan modal ventursa syariah jenis ini  adalah yang 

didirikan atau dimiliki oleh sejumlah besar disebut Conglomeratee 

Venture-Capital Company  yang terdapat di negara industri dan 

kepemilikan suatu perusahaan modal ventura syariah ini bisa saja 

terdiri dari sua atau lebih perushaan besar.
45

 

Namun, jenis pembiayaan yang diberikan perusahaan modal 

ventura dapat dilakukan dalam tiga cara, yang sesuai dengan fattwa 

DSN yakni : 

a. Penyertaan modal langsung (Equity Financing) 

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal 

perusahaan modal ventura (PMV) pada perusahaan pasangan 
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dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham 

perusahaan pasangan usaha (PPU).
46

 

Pola pada pembiayaan ini dikenal seperti pembiayaan 

langsunng dikerenakan pembiayaan berupa penyertaan saham, 

maka PPU harus berbentuk badan hukum seperti PT 

(Perseroan Terbatas). Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan 

cara : 

i) Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan , selanjutnya 

semua jani yang telah disepakati para pihak dituangkan 

dalam suatu dokumen hukum yang disebut perjanjian antar 

calon pendiri/pemegang saham. 

ii) Dalam hal penyertaan modal bentuk pengambilan sejumlah 

portofolio saham PPU dalam hal ini yang telah berbadan 

hukum.
47

 

b. Penyertaan  modal secara tidak langsung (Semi Equity 

Financing) 

Pembiayaan dalam bentuk ini dilakukan dengan membeli 

obligasi konversi yang dikeluarkan oleh perusahaan,cara 

pembiayaan seperti ini banyak disukai karena sifatnya yang 

lebih mudah dan fleksibel.
48
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c. Pembiayaan bagi hasil 

Instrumen pembiayaan ini ddilakukan dalam hal usaha 

yang dibiayai ber tidak berbentuk badan hukum atau syarat-

syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung dan 

tidak dipenuhi oleh PPU.
49

 

Dalam hal pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi 

hasil dari pembiayaan yang dilakukan, oleh karena itu perlu 

diperhatikan dalam bentuk pembiayaan apa yang akan 

dilakukan, jaminan, pemberian dana, dan lain sebagainya. 

Dalam kegiatan nya modal ventura yang sering 

digunakan adalah model di bawah ini : 

Gambar 2.1 

Modal Ventura yang berkembang di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sumber-Sumber Dana Modal Ventura Syariah 

Sumber pendanaan PMVS dan UUS dapat bersal dari dana ventura, 

pinjaman, sekuritisasi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan di bidang pasar modal, penerbitan mediium term notes, 

penerbitan obligasi,  pinjaman atau subordinasi, penerbitan saham, wakaf, 

dan hibah. Pihak baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang 

dapat memberikan pendanaan meliputi pemerintah, badan usaha milik 

negara atau badan usaha milik daerah, perusahaan pembiayaan, lembaga 

pembiayaan ekspor indonesia, bank, lembaga keuangan lainnya, lembaga 

keuangan multilateral, badan usaha lain, dan orang perseorangan. 

Pinjaman yang berasal dari orang perseorangan wajib memenuhi 

ketentuan; dibuat dalam bentuk akta notariil, janngka waktu pinjaman 

paling kurang 1 tahun dan jumlah pinjaman paling sedikit sebesar 

Rp250.000.000,00.
50

 

C. Discount Rate 

1. Pengertian Discount Rate 

tingkat suku bunga diskonto (Discount Rate) meruapakan kebijakan 

bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. 

suku bunga diskonto adalah pembayaran bunga tahunan. Dari suatu 

pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari 

jumlah bunga uang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.
51

 

Pengertian suku bunga diskonto lainnya  menurut Sunariyah adalah 

harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai presentase uang pokok 

per unit waktu.
52
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Politik diskonto merupakan politik yang dialankan oleh bank sentral 

untuk mengubah (menaikkan atau menurunkan) tingkat bunga kreditnya 

kepada bank-bank dagang dengan tujuan memperluas atau memperkecil 

jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat.
53

 

Setiap badan usaha, termasuk juga bank sentral selalu menjamin 

likuiditasnya, artinya selalu berusaha agar ia selalu dapat memenuhi 

kewajiban-kewajibannya untuk pihak-pihak lain. apabila likuiditas suatu 

bank atau suatu perusahaan, dapat kita ketahui dengan melihat isi kasnya, 

maka likuiditas suatu bank sental dapat diketahui dengan melihat presentase 

jaminan dari uang kertas bank yang dikeluarkannya. Jelas likuiditas suatu 

bank sental dapat diketahu dengan melihat jumlah emas dan valuta-valuta 

asing yang segera dapat ditukar dengan emas yang dimilikinya.
54

 

Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan suku bunga diskonto 

adalah BI Rate atau Suku bunga  yang merupakan salah satu kebijakan suatu 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik.  

2. Discount Rate Menurut Prespektif Islam 

Dalam pandangan islam bahwa discount rate merupakan perbedaan 

pendapat terjadi pada saat rate naik turun, jika dalam padangan konvensional 

bahwa masyarakat dapat diuntungkan dalam hal investasi ketika discount 

rate naik, masyarakat akan mendapatkan pengembalian bunga yang lebih 

                                                                                                                                      
52

Sunariyah, PengantarPengatahuan Pasar Modal, edisikeempat(Yogyakarta : UPP-

AMP-YKPN, 2004),h. 17 
53

Manulang, Pengantar Teori Ekonomi Moneter Cetakan ke Lima Belas, (Jakarta, Ghalia 

Indonesia, 2008), h. 65 
54

Ibid, h. 66 



34 

 

tinggi. Hal ini terjadi sebaliknya masyarakat akan dirugikan ketika discount 

rate mengalami penurunan maka engembalian bunga yang diperoleh juga 

relatif lebih rendah.
55

 

Dalam konsep ekonomi islam menghalalkan jual beli, menganjurkan 

investasi untuk kelangsungan kehidupan di dunia dan di akhirat yang dapat 

membawa mashlahah dan mengharamkan riba jenis apapun, Allah SWT 

berfirman dalam surat Ali-Imron ayat 130 : 

                           

    

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah 

supaya kamu mendapat keberuntungan.” 

 

 

D. Cash Ratio 

1. Pengertian Cash Ratio 

Cash Ratio/Reserve Requirement merupakan kebijakan bank sentral 

untuk menaikkan atau menurunkan cafangan kas bank umum.
56

 

Cash ratio adalah perbandingan antara uang kas (uang tunai 

ditambah dengan tagihan di bank sentral) dengan kewajiban –kewajiban 

suatu bank.
57

 

Suatu bank sentral disuatu negara dapat menaikkan atau menurunkan 

cash ratio dari bank-bank umum. Bilamana ia bermaksud mengurangi 
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jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat, maka hal ini dapat 

terlaksana bilamana cash ratio dari bank-bank umum dinaikkan. 

Sebaliknya bilamna diinginkan menambah jumlah uang yang beredar di 

tangan masyarakat, maka dengan menurunkan cash ratio dari bank-bank 

umum hal ini dapat terlaksana.
58

 

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan menaikkan atau 

menurunkan cash ratio dari bank-bank umum oleh bank sentral, maka 

pemberian kredit atau penambahan jumlah uang yang beredar dapat 

diperkecil atau diperbesar
59

 

2. Cash Ratio Menurut Prespektif Islam 

Rasio kas merupakan total kas dan setara kas perusahaan terhadap 

kewajiban lancar, dalam hal ini biasanya penilaian kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.
60

 

Dalam pandangan Bank sentral cash ratio merupakan sejumlah uang 

yang telah dimiliki pemilik dan sumber-sumber lain yang berasal dari 

dalam bank itu sendiri.
61

 

Menurut Zainal Arifin (2002) rasio permodalan merupakan sesuatu 

yang mewakili pemilik dalam perusahaan, kekayaan bersih setelah 

dikurangi kewajiban yang digunakan untuk membiayai aktivitas ekonomi 

perusahaan yang dijalankan.
62
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Dalam pandangan islam kegiatan permodalan lembaga keuangan 

islam baiknya terbebas dalam unsur riba sebagai mana firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah: 279:  

                         

         

 

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 

Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan 

memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan 

riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya 

dan tidak (pula) dianiaya.” 

 

Dari beberapa penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

baik perusahaan dan lembaga keuangan harus memiliki proporsi modal 

yang cukup dalam awal membangun bisnisnya, hal ini bertujuan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan dan membiayai kegiatan 

keberlangsungan perusahaan tersebut. 

E. Selective Credit Cotnrol 

1. Pengertian Selective Credit Cotnrol 

pengawasan kredit selektif (Selective credit conrol) juga merupakan 

kebijakan dari bank sentral, kebijakan ini menetukan jenis-jenis pinjaman 

mana yang perlu di dorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu : 

a. Kredit ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah 

uang yang beredar untuk mengurangi jumlah uangn yang beredar 
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untuk mengatasi inflasi, dengan bertujuan untuk syarat pemberian 

yang ketat akan mengurangi masyarakat atau pengusaha yang bisa 

memperoleh kredit, karena kesulitan dalam memperoleh kredit 

dengan syarat-syarat yang dipersulit. 

b. Kredit longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah 

jumlah yang tanng beredar untuk mengatasi deflasi, yang bertujuan 

agar syarat yang diberikan longgar akan menambah jumlah masrakat 

atau pengusaha yang bisa memperoleeh kredit karena kemudahan 

dalam memperoleh kredit dengan syarat-syarat yang dipermudah.
63

 

Dapat disimpulkan bahwa Selective Credit Control adalah peraturan 

yang dkeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan batasan kredit yang 

harus dikeluarkan dari dana yang dimiliki. 

2. Selective Credit Control Menurut Prespektif Islam 

Dalam Perekonomian islam dalam mengatur kesimbangan 

perekonomian baik negara, lembaga keuangan dan rumah tangga dalam 

hal pengalokasian kredit ke berbagai kepentingan seperti investasi , utang 

tanpa bunga atau infak. Dalam pasar islam pada periode awal islam akibat 

dari larangan riba pasar uang yang tadinya lembaga keuangan berkembang 

dalam pemberian pinjaman merambah ke pasar barang, dimana bank 

menawarkan kredit baik barang maupun modal kerja.
64

 

Variabel seperti pasar uang, investasi, kredit uang, modal kerja dan 

barang  perlu dipertimbangkan dalam pemutusan penggunaannya, hal ini 
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bukan hanya anjuran baik untuk keuangan tetapi juga untuk menjaga 

keseimbangan antara pendapatan dan konsumsi agar tidak berlaku boros 

dan berlebih-lebihan seperti dalam surat Al-isra (17 :26) : 

                       

 
Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 

boros.” 
 

F. Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa jurnal serta penelitian terdahulu mengenai masalah 

yang diteliti oleh penuis, sebagai berikut : 

Beti Andriani, Romi Susanto (2012) dengan judul “Pengawasan Kredit 

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir Pasaman Barat” dengan 

kesimpulan Pengawasan kredit berdampak positif dalam pemberian kredit di 

kabupaten Ophir Pasmanan Barat.
65

 

Aam Rusdiana (2009) dengan judul “Mekanisme Transmisi Syariah 

Pada Sistem Moneter Ganda di Indonesia” dan kesimpulan yang diperoleh 

Instrumen moneter SWBI pada pasar terbuka berpengaruh negatif terhadap 

pembiayaan perbankan syariah. SBI berpengaruh negatif terhadap penurunan 

pembiayaan bank syariah,Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan 

perbankan syariah, suku bunga memiliki pengaruh yang negatif untuk 

                                                 
65
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Ophir Pasaman Barat, Akademik Keuangan dan Perbankan Padang, 2012. h. 10 



39 

 

peningkatan jumlah pembiayaan dan perkembangan lembaga keuangan 

sayaria .
66

 

Jurnal Bank Indonesia (2014) dengan judul “Buletin Ekonomi dan 

Pebankan” dan kesimpulan Naik turunnya harga jual signifikan dipengaruhi 

tingkat inflasi,Kebijakan moneter yang dilaksanakan pada saat ini akan 

mempengaruhi redenominasi mata uang dan sistem serta pemberian kredit 

maupun cadangan kas pada perbankan dan non perbankan.
67

 

Azwar Hamid (2015) dengan judul “Modal Ventura Syariah” dan 

kesimpulan Perkembangan modal ventura syariah terus mengalami kenaikan 

selama 3 tahun terkahir hal ini didukung oleh jumlah pembiayaan yang terus 

miningkat dan pertumbuhan aset yang dimiliki oleh modal ventura syariah di 

Indonesia.
68

 

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univertas Telkom 

(2018) dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadp Pertumbuhan Llaba 

Pada Perusahaan Modal Ventura Syariah” dan kesimpulan Current Ratio, 

Retrun On Equity, Receivable Turnover, Total Aset Turnover, Debt to Equity 

Ratio, Net Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan modal ventura syariah. Current Ratio, Retrun On Equity, 

Receivable Turnover, Total Aset Turnover, Debt to Equity Ratio, Net Profit 
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Margin secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan modal ventura 

syariah.
69

 

Aam Slamet & Ibn Khaldun Bogor (2018) dengan judul 

“Mengenmbangkan Industri Keuangan Non-Bank Syariah” dengan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini dalam mengembangkan IKNB Syariah 

harus memiliki strategi yang utama untuk membentuk IKNB Syariah yang 

tangguh, terkelola, dan stabil dalam hal memperkuat kelembagaan dari aspek 

modal,kegiatan operasional, dan kapasitas bisnis.
70

 

Dwi Agung Nugroho (2011) dengan judul “Peranan Al-Mudharabah 

Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah Dan IKNB Syariah Upaya 

Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia” dengan kesimpulan produk Al-

Mudharabah adalah produk yang paling sering digunakan dalam pembiayaan 

baik bank syariah dan IKNB syariah dengan cara memberikan pembiyaan 

kepada pelaku UMKM dan usaha mikro untuk memutus mata rantai 

kemiskinan dengan cara memperluas melalui elemen ekonomi mikro, yang 

dalam hal ini Al-Mudharabah memiliki pengaruh baik secara parsial dan 

simulan terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
71

 

Ida Syafrida (2011) dengan judul “Faktor-Faktor Internal dan Eksternal 

yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Lembaga Keuangan Syariah Di 
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Indonesia” dengan kesimpulan jumlah kantor, rasio FDR, biaya promosi 

,kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan aset lembaga keuangan di Indonesia.
72

 

Apriansyah Rahman (2010) dengan judul “Pengaruh Cash Ratio, Loan 

Deposite Ratio, dan Capital Asset Ratio Terhadap Profitabilitas dan 

Perkembangan Aset pada Sektor Lembaga Keuangan Yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia” memiliki kesimpulan Cash Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas dan perkembangan aset lembaga keuangan bank dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan perkembangan aset 

lembaga keuangan non bank, Loan Deposite Ratio dan Capital Asset Ratio 

memiliki pengaruh yang dignifikan terhadap profitabilitas dan perkembangan 

aset lembaga keuangan yag terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
73
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G. Kerangka Pemikiiran 

Dari uraian diatas, maka kerangka pemikiran dituangkan dalam gambar 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    = Parsial   = Simultan 

H. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

dalam penelitian, rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. dikatakan sementara,dan jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yanng relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hanya 

dinyatakan atau disimpulkan dari teori penelitian sebelumnya. Jadi 

Aset 

Modal Ventura 

Syariah Periode 

2015-2018 

 

Discount Rate 

 

Cash Ratio 

Selective 

Credit Control 
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hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, dan bukan jawaban empirik. 
74

 

I. Keterkaitan Discount Rate, Cash Ratio, dan Selective Credit Control 

Dengan Aset Modal Ventura Syariah 

1. Keterkaitan Discount Rate Dengan Aset Modal Ventura Syariah 

Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Hamid (2015) dengan judul 

“Modal Ventura Syariah” dengan kesimpulan Perkembangan modal ventura 

syariah terus mengalami kenaikan selama 3 tahun.
75

 

Perkembangan modal ventura syariah di penelitian diatas 

menyimpulkan mengalami pertumbuhan selama 3 tahun terakhir, discount 

rate meupakan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah yang betujuan 

bukan hanya menjaga kestabilan ekonomi tetapi juga bertujuan untuk 

mengatur baik lembaga keuangan maupun lembaga bank dan non bank untuk 

tetap menjaga baik pertumbuhan aset maupun perkembangan lembaga 

keuangan itu sendiri. Oleh sebab itu, discount rate memiliki pengaruh 

terhadap perkembangan lembaga keuangan
76

Dari penjabaran teori tersebut, 

maka perumusan hipotesis yang diperoleh sebagai berikut : 

Ha1: Discount Rate berpengaruh positif secara parsial terhadap 

perkembangan aset modal ventura syariah periode 2015-2018. 
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2. Keterkaitan Cash Ratio Dengan Aset Modal Ventura Syariah 

Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Bank Indonesia (2014) dengan 

judul “Buletin Ekonomi dan Pebankan” dan kesimpulan Naik turunnya 

harga jual signifikan dipengaruhi tingkat inflasi,Kebijakan moneter yang 

dilaksanakan pada saat ini akan mempengaruhi redenominasi mata uang.
77

 

Dalam penelitian di atas dapat dalam hal kebijakan pemerintah Cash 

Ratio meruapakan batasan kas atau kas minimum yang ditetapkan oleh 

bank Indonesia  yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan khususnya 

yanng bertujuan untuk dana cadangan lembaga keuangan tersebut, jika 

cash ratio yang dimiliki oleh lembaga keuangan lebih maka lembaga 

keuangan tersebut dapat dikatakan memiliki kesehatan modal dan aset. 

Oleh karena itu, lembaga keuangan harus meiliki dana minimum atau cash 

ratio yang telah ditentukan oleh bank Indonesia hal ini untuk menjaga 

kesehatan asset dan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan apabila 

terjadi pembiayaan/kredit macet.
78

 Dari penjabaran teori tersebut, maka 

perumusan hipotesis yang diperoleh sebagai berikut : 

Ha2  :  Cash Ratio berpengaruh positif secara parsial terhadap 

perkembangan aset modal ventura syariah periode 2015-2018. 

3. Keterkaitan Selective Credit Control Dengan Aset Modal Ventura 

Syariah 

Penelelitian yang dilakukan oleh Beti Andriani, Romi Susanto (2012) 

dengan judul “Pengawasan Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ophir 
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Pasaman Barat” dengan kesimpulan Pengawasan kredit berdampak positif 

dalam pemberian kredit.
79

 

Pengawasan kredit yang dilakuian melalui kebijakan pemerintah 

seperti Selective Credit Control yang menetapkan sekian persen kredit 

yang harus dikeluarkan pertahunnya dari jumlah modal dan aset yang 

dimiliki oleh lembaga keuangan bank dan non bank, hal ini baik untuk 

mencegah lembaga keuangan mengalami kredit yang mecet. Tidak hanya 

itu, sebelum pemerintah mengambil keputusan dalam menaikkan atau 

menurunkan batasan kredit yang harus dikeluarkan oleh lembaga 

keuangan. Kebijakan ini biasanya lebih cenderung mengarah ke keadaan 

ekonomi Indonesia pada saat ini, karena pemberian kredit dan pembiayaan 

tanpa adanya batas atau kontrol dari bank sentral akan membuat keadaan 

ekonomi semakin memburuk dan akan merugikan lembaga keuangan yang 

bersangkutan.
80

 Dari penjabaran teori tersebut, maka perumusan hipotesis 

yang diperoleh sebagai berikut : 

Ha3  :  Selective Credit Control berpengaruh positif secara parsial 

terhadap perkembangan aset modal ventura syariah periode 2015-2018. 

 

4. Keterkaitan Discount Rate, Cash Ratio, Selective Credit Control 

Dengan Aset Modal Ventura Syariah 

Dalam hal menjaga stabilitas ekonomi di suatu negara biasanya 

pemerintah memiliki sentral keuangan serta kebijakan dan langkah yang 
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harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga perekonomian baik mikro 

dan makro di negara tersebut.
81

 

Bank sentral meruapakan bank yang memiliki keuasaan dalam 

menjalankan perintah pemerintah dalam hal melakukan kebijakan seperti 

Discount Rate, Cash Ratio, Selective Credit Control dan kebijakan lainnya 

yang tidak lain adalah untuk menjaga peredaran uang, mencegah inflasi 

dan menjaga perekonomian Indonesia.
82

 

Kebijakan yang dilakukan pemerintah biasanya dirsakan oleh 

semua elemen laisan masyarakat yang melakukan perekonomian, hal ini 

tidak luput dari lembaga keuangan baik konvensonal dan syariah dan 

lembaga keuangan bank dan non bank, hal ini dikarenakan karena 

kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral merupakan kebijakan yang 

bersifat moneter yang dampaknya sulit untuk dihindari dan tidak bisa 

direncankan. Kebijakan diatas juga menjaga agar elemen masyarakat dan 

mikro untuk mengurangi pinjaman atau pembiayaan agar tidak terjadinya 

gejala-gejala seperti inflasi dan peredaran uang di masyarakat serta 

konsumsi yang tinggi di tengah masyarakat. Lembaga keuangan juga 

biasanya dituntut untuk tidak melanggar kebijakan bunga, cadangan 

minimal, dan batas kredit yang ditentukan oleh pemerintah.
83

 

Menurut buletin ekonomi moneter dan perbankan Bank Indonesia 

(2009) Bank Sentral atau Bank Indonesia bertugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah baik moneter dan fiskal 
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untuk mengatur aktivitas perekonomia, baik langsung maupun bertahap. 

Adapun aktivitas ini meliputi pengaturan suku bunga, kredit, nilai tukar, 

harga asset, dan lain sebagainya. Mekanisme pengimplementasian ini 

banyak memberikan pengaruh kepada para pelaku ekonomi dalam 

berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan baik di sektor lembaga keuangan 

ataupun sektor keuangan global.
84

 

Dari penjabaran di atas dapat ditarik kseimpulan, bahwa modal 

ventura syariah meruakan termasuk lembaga keuangan non bank yang 

berprinsip syariah, dalam hal ini juga modal ventura syariah tidak luput 

terkena dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dan 

pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal menjaga kualitas perkembangan 

asset dan modal modal ventura syariah untuk kelangsungan dan bertahan 

di tengah gejolak perekonomian Indonesia yg fluktuatif. 

Ha4 : Discount Rate, Cash Ratio, Selective Credit Control 

berpengaruh positifsecara simultan perkembangan aset modal ventura 

syariah periode 2015-2018. 
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