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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka

agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sebagai kajian

pustaka, yang diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irfadilla, mahasiswi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul Peranan Pebankan Syariah

Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan

Ekonomi Islam. Dengan penelitian ini peneliti ingin mengetahui

bagaimana peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha kecil dan

menengah dibank muamalat pekanbaru riau.1 Persamaan penelitian ini

terletak pada peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM,

sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan tempat

penelitian

2. Penelitian ini dilakukan oleh M. Haris fikri mahasiswa Universitas

Lampung dengan mengangkat judul pelaksanaan pembiayaan murabahah

berdasarkan prinsip hukum  ekonomi syariah. Dalam penelitian ini,

peneliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan pembiayaan murabahah

dibank muamalat bandar lampung apakah sudah sesuai dengan hukum

1Irfadilla, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Peranan Pebankan
Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam thn
2012
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ekonomi syariah atau masi saja dengan perbankan konvensional yang pada

umumnya.2 Persamaan pada penelitiannya yaitu sama sama meneliti

tentang pembiayaan murabahah perbedaanya terletak pada studi kasus

tempat penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Intan, mahasiswi Institut Agama Islam

Negeri Sultan Qoimuddin kendari dengan judul Peran Bank Syariah

Mandiri Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Kota Kendari,

dalam penelitian ini dia menarik kesimpulan dalam mengimplementasikan

perannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat ada beberapa hal

yang dikembangkan Bank Syariah Mandiri seperti pengembangan asset

modal dan pengembangan asset sosial.3 Persamaannya terletak pada peran

bank syariah di kota kendari hanya saja letak perbedaan fokus

penelitiannya peneliti lebih fokus pada peran dan dampak bagi pengusaha.

4. Penelitian dari jurnal oleh Feni Dwi Anggraeni,Imam Hardjanto,Ainul

Hayat dengan mahasiswa Brawijaya Malang judul Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal

dan Potensi Internal yang hasil dari penelitanya, penengembangan secara

internal dari kelompok usaha “emping jagung” dikelurahan pandangwangi,

kecamatan blimbing, kota malang dalam meningkatkan potensi serta

kemajuan usahanya dilakukan dengan beberapa cara pengadaan

permodalan mayoritas emping jagung memulai usahanya menggunakan

2M. Haris fikri mahasiswa Universitas Lampung, pelaksanaan pembiayaan murabahah
berdasarkan prinsip hukum  ekonomi syariah 2016

3Intan, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sultan Qoimuddin kendari, Peran Bank
Syariah Mandiri Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat 2015
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modal dengan tabungan sendiri serta. Juga inovasi hasil produksi, untuk

menarik daya minat masyarakat sebagai konsumen pengusaha emping

jagung telah melakukan infovasi terhadap  meberikan berbagai macam

rasa dalam produk emping jagung agar masyarakat tidak bosan dan

memilih  dengan sesuai dengan selera.4 Persamaan dari penilitian ini

dengan saya yaitu terletak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

sementara perbedaanya terletak pada spesifikasi penelitian dan tempat

penelitian.

5. penelitian yang dilakukan oleh Menriati tahun 2013 dengan judul

manajemen sistem murabahah pada Bank Syariah Mandiri cabang kendari.

yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan sampai

pengawasan sistem murabahah. dalam penelitian tersebut peneliti

memfokuskan pada pembiayaan murabhah.5 Adapun Persamaan penelitian

tersebut yaitu pelaksanaan pembiayaan murabahah di kota kendari

sedangkan perbedaanya terletak pada tujuan ingin di capai peneliti dan

tempat penelitian.

Perbedaan hasil penilitan ini dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya

terfokus pada peninjauan ekonomi masyarakat usaha mikro kecil dan menengah di

tempat yang yang berbeda terkait dengan peran bank syariah yang mereka teliti.

4 Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat mahasiswa Brawijaya Malang
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal
dan Potensi Internal yang hasil dari penelitanya, penengembangan secara internal dari kelompok
usaha “emping jagung” dikelurahan pandangwangi 2014

5penelitian yang dilakukan oleh Menriati tahun 2013 dengan judul manajemen
sistemmurabahah pada Bank Syariah Mandiri cabang kendari.
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Persamaanya sama sama meniliti terkait dengan peran perbankan terkait dengan

pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Teori Peran

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang

menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori

sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak,

kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan

memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku

dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks

tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora

sering digunakan untuk menggambarkan teori peran.

a. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang

diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya

dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari

dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari

perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial tertentu.6

b. Menurut  Biddle  dan  Thomas dalam Arisandi,  peran  adalah

serangkaian  rumusan  yang membatasi  perilaku-perilaku  yang

diharapkan  dari  pemegang  kedudukan  tertentu. Misalnya  dalam

6 Hasan Mustafa. 2009.Perspektif Dalam Psikologi Sosial(Online). Tersedia:http://home.unp
ar.ac.id/~hasan/PERSPEKTIF%20DALAM%20PSIKOLOGI%20SOSIAL.doc
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keluarga,  perilaku  ibu  dalam  keluarga  diharapkan  bisa  memberi

anjuran,  memberi  penilaian,  memberi  sangsi  dan  lain-lain.

c. Menurut Horton dan Hunt , peran (role) adalah perilaku yang diharapkan

dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung

dan terkait pada satu status ini oleh Merton dinamakan perangkat peran

(role set). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang

disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (nature) dari

peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi

sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi

imbalan (reward) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang

berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang

berbeda pula. 7

d. Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu

peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk

kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan

karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 8

e. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa

peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan

7Janah, Lailia Fatkul. Teori Peran (Online). Tersedia: http://bidanlia.blogspot.com/2009/07/teor
iperan.html

8 Soerjono Soekanto. 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali Pers.Jakarta
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masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran

disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat

peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran

yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.9

f. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam

Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual

dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa

peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku

atau tindakan” (h. 143).10

Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari

seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang

sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin

berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu

Ahmadi mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu

berdasarkan status dan fungsi sosialnya.11

9 Ibid
10Ibid
11Ibid
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2. Indikator Teori Peran

a. Konsep Teori peran

Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario

yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap

orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis” seorang Presiden

harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang guru harus

bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang

harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya.

Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan

harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton

dan ditegur sutradara. Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali pemimpin

yang menyalahi scenario sehingga sering didemo publik.12

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya

sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan

agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang

mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya

adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku

ditentukan oleh peran sosial.

Di Indonesia berbeda, usia sekolah dimulai sejak tujuh tahun, punya pasangan

hidup sudah bisa usia tujuh belas tahun, pensiun usia lima puluh lima tahun.

Urutan tadi dinamakan “tahapan usia” (age grading). Dalam masyarakat

kontemporer kehidupan kita dibagi ke dalam masa kanak-kanak, masa remaja,

12 Ibid.
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masa dewasa, dan masa tua, di mana setiap masa mempunyai bermacam-macam

pembagian lagi

b. Ketidak Berhasilan Peran

Dalam kaitannya dengan peran yang harus dilakukan, tidak semuanya mampu

untuk menjalankan peran yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu, tidak

jarang terjadi kekurangberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu

sosial, ketidakberhasilan ini terwujud dalam role conflict dan role strain.

1. Role Conflict

Setiap orang memainkan sejumlah peran yang berbeda, dan kadang-kadang

peran-peran tersebut membawa harapan-harapan yang bertentangan. Menurut

Hendropuspito (1989), konflik peran (role conflict) sering terjadi pada orang yang

memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu

mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran yang

dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk menaati

suatu pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua macam

konflik peran. Yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik

dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran

independen atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan

kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran

tunggal mungkin ada konflik inheren.

2. Role Strain

Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama ini

dinamakan role strain. Satu hal yang menyebabkan terjadinya role strain adalah



22

karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan berbagai status lain

yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini

merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang

berbeda pula. Maka, apa yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam

sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran. Misalnya, status sebagai

karyawan bagian pemasaran (sales) eceran di sebuah perusahaan, dalam arti

tertentu sebenarnya membawa beberapa peran: sebagai bawahan (terhadap atasan

di perusahaan itu), sebagai sesama pekerja (terhadap karyawan-karyawan lain di

perusahaan itu), dan sebagai penjual (terhadap konsumen dan masyarakat yang

ditawari produk perusahaan tersebut).13

c. Faktor-faktor Penyesuaian Peran

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peran

yang harus dilakukan, yaitu :

1). Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran.

2).Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan.

3). Kesesuaian dan keseimbangan antar peran yang diemban.

4). Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran.

5). Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidak sesuaian perilaku

peran.

Menurut Horton dan Hunt , seseorang mungkin tidak memandang suatu peran

dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian

13Iwan. 2010. Teori Peran (Online) : Tersedia ;http://iwansmile.wordpress.com/teori-resolusi-
konflik/.
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seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak

semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran

tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini

terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu

peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.Ada beberapa proses yang

umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa

bersalah, yaitu antara lain:

1). Rasionalisasi

Rasionalisasi yakni suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu

situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi

dapat diterima.Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah

kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa “semua

manusia sederajat” tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki budak, dengan dalih

bahwa budak bukanlah “manusia” tetapi “benda milik.”

2). Pengkotakan (Compartmentalization)

Pengkotakan (Compartmentalization) yakni memperkecil ketegangan peran

dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang terpisah,

sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran pada satu

waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang di acara seminar bicara berapi-api

tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia terus

melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.
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3). Ajudikasi (Adjudication)

Ajusikasi yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian konflik

peran yang sulit kepada pihak ketiga, sehingga seseorang merasa bebas dari

tanggung jawab dan dosa.14

3. Teori Peran Perbankan di indonesia

Bank berasal dari kata bangue dalam bahasa Prancis dan banco dalam bahasa

Italia yang berarti peti, lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan

fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti

berlian, peti uang, dan sebagainya. Istila bank tidak disebutkan secara eksplisit di

dalam Al-Qur’an. Jika di maksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur

seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebut

dengan jelas, seperti zakat, shodaqoh (sedekah), ghanimaah (rampasan perang),

bai’ (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta), dan sebagainnya yang memiliki

fungsi yang dilakukan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (sudarsono,

2008:27).15

Bank berdasarkan syariah Islam (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang

sistem operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan

mengikuti tatacara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur’an dan

Sunah Rasul Muhammad SAW. Dalam operasinya Bank Islam menggunakan

14Syakira, Gana 2009 Teori Peran (Online). Tersedia: http://syakira blog.blogspot.com/2009/01
/konsep-diri-peran.html.

15 Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan
Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonesia.
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sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam

tidak menggunakan bunga (Aziz, 1992:1).16

a. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dan kepada

masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan

dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011: 39)17.

b. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut

(sudarsono, 2003:45):18

1). Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam,

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar

dari praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung

unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain di larang dalam

Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi

rakyat.

2). Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan

pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang

amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

16 Azizz, Amin M, 1992, Mengembngkan Bank Islam Di Indonesia, Jakarta: Bangkit.
17 Ismail, 2010, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
18 Ibid
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3). Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang

berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada

kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

4). Upaya bank syariah menuntaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang

lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti

program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan

program pengembangan usaha bersama.

5). Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah

akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi.

Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

6). Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non syariah.

4. Peran Perbankan Syariah di Indonesia

Prakarsa tentang Perbankan Syariah di Indonesia sudah sejak lama, yakni di

tahun 1980-an, ketika beberapa aktivis muda islam melakukan kajian tentang

ekonomi syariah, merekomendasi urgensi perbankan syariah, bahkan

mempraktekannya dalam skala yang terbatas,  antara lain melalui bait a-tamwil

salman, Bandung. Upaya yang lebih intensif dilakukan pada tahun 1990-an, yang

mencapai puncaknya pada musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia

(MUI) di Jakarta, 22-25 agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi

pembentukan kelompok kerja pendirian Perbankan Syariah di Indonesia yang

dikenal dengan tim perbankan MUI. yang kemudian hasil kerja tim ini adalah



27

berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1990 dengan modal

awal Rp 106 miliar lebih. Beberapa tahun kemudian, Bank Syariah bermunculan,

seperti Bank Syariah Mandiri, BNI syariah, Bank Mega Syariah, dan lain

sebagainya.19

Perkembangan perbankan syariah belum diimbangi dengan kemajuan di

bidang hukum perbankan syariah, dengan tidak adanya undang-undang (UU) yang

secara spesifik mengelaborasi kekhusussan perbankan sayariah. Jika dihitung

rentan waktu antara pendirian perbankan syariah (TAHUN 1980)dengan

pembentukan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah membutuhkan

waktu sekitar 28 tahun. Jadi pengesahan UU perbankan syariah oleh DPR, 17 juni

2008 dan pengundangannya oleh presiden SBY, 16 juli 2008, dapat dikatakan

sangat telat. Sebab, dizaman penjajahan saja pemerintahan colonial belanda sudah

mengakomodasikan sebagian aspirasi masyarakat muslim dalm bidang ekonomi

syariah, seperti tercermin dari ordonasi riba tahun 1938. Ordonasi riba ini

dikeluarkan untuk mencgah praktik riba dikalangan masyarakat, antara lain

dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian

yang dianggap memberatkan salah satu pihak, atau memparingan beban pihak

yang merasa diberatkan itu(pasal 2 ayat 14 ordonasi riba 1938).20

Dari perjalanan perbankan dan lembaga keuangan Islam itu dapat ditarik

keterangan, bahwa, perekonomian Islam yang selama ini berkembang dimulai

modal fisik (physical capital) atau modal alam (natural capital), khususnya yang

19Peri Umar Farouk, sejarah perbankan hukum perbankan syariah di Indonesia,(http//omperi
.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di indonesia)

20Addenda & corrigeada,Himpunan peraturan perundang-undangan replubik Indonesia, ,
(Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve), halaman 1
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berasal dari minyak bumi. Dari hasil surplus ekspor minyak bumi ini terbentuk

modal financial (financial capital).Pola perkembangan ini sebenarnya juga terjadi

dalam perekonomian AS yang kaya sumber daya alam, terutama minyak dan

emas. Demikian pula pola perkembangan negara-negara Eropa Barat. Hanya saja

negara-negara Eropa Barat mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara

jajahan melalui kolonialisme dan imperialisme.

modal finansial tersebut belum berhasil menumbuhkan sektor riil, khususnya

di bidang pertanian dan industri, walaupun telah menimbulkan industri

pertambangan yang oil-related (seperti petro-kimia) . Hal ini disebabkan karena

dua hal. Pertama, belum adanya konsep pembangunan yang komprehensif,

kecuali misalnya di Iran yang mengarah kepada pembangunan pertanian dan

industrialisasi. Sebenarnya dana petro-dolar tersebut bisa dipergunakan untuk

membangun pertanian di Mesir, Sudan dan beberapa negara Afrika Utara yang

cukup berpotensi (misalnya di bidang hortikultura)

Bahkan juga dapat diarahkan untuk membangun kawasan Islam di Asia

Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, dana itu bisa

ditanamkan di sektor kelautan, khususnya perikanan yang sangat potensial.Namun

hingga sekarang pun belum muncul gagasan untuk membangun usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM) di Dunia Islam. Namun di Indonesia, bank-bank syariah,

khususnya BMI, telah mengarahkan 70% dananya untuk membiayai usaha

UMKM. Demikian pula lembaga-lembaga perbankan syariah baru seperti Bank

Syariah Mandiri (BSM), BNI-Syariah dan Bank IFI-Syariah, telah mengarahkan

sebagian besar dananya untuk UMKM.
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Perkembangan penting dan khas perbankan syariah di Indonesia adalah

berkembangnya Bait al Maal wa al Tamwil dan Bait al Tamwil Muhammadiyah.

Jumlahnya sekarang sudah mendekati angka 4.000 unit dan Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS) yang jumlahnya sekitar 86 unit.

Lembaga ini merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang sangat

sukses. Dan berbeda dengan lembaga keuangan mikro atau Grameen Bank di

Bangladesh, BMT dan BTM di Indonesia ini tumbuh dari bawah yang didukung

oleh deposan-deposan kecil. Walaupun tidak diakui sebagai bank, namun lembaga

BMT-BTM ini telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang

mengelola dana dari, untuk dan oleh masyarakat.

Apalagi sebagian besar BMT-BTM berbadan hukum koperasi yang

merupakan badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan

Islam. Namun lembaga keuangan mikro ini masih tetap kekurangan dana

dibanding dengan kebutuhan dana masyarakat.

Salah satu ciri khas lembaga keuangan Islam adalah kaitannya yang erat

dengan sektor riil, sebab dalam sistem non-ribawi, penghasilan lembaga keuangan

tergantung dari keuntungan, terutama yang bersumber dari nilai-tambah yang

diciptakan oleh sektor riil, khususnya pertanian dan industri. Karena itu, maka

pertumbuhan perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah perlu

ditunjang dengan pengembangan bisnis.21

21https://rizkiimaments.wordpress.com/2011/05/31/peran-bank-syariah-dalam-transformasi-

ekonomi-di-indonesia/
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5. Defenisi, Teori dan Indikator Pembiayaan Murabahah

a. Defenisi pembiayaan Murabahah

Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu

,(الِرْبحُ ) (M.N.Djuaeni, 2006, H.397) yang berarti kelebihan dan tambahan

(keuntungan). Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu bentuk jual

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam

pengertian lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan

pembeli. Pembayaran atas akad jual beli Murabahah dapat dilakukan secara tunai

maupun kredit. Hal inilah yang membedakan Murabahah dengan jual beli lainnya

adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang

dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Sedangkan dalam istilah fiqih Islam Murabahah yang berarti suatu bentuk

jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi

harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.

Murabahah dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli

tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (al-tsaman al-awwal)

dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Biaya perolehan barang bisa meliputi

harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang

tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbetuk lumpsum atau persentase

tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara

tunai (naqdan) atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran
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(taqshîth) atau dalam bentuk sekaligus (lump sum/mu‘ajjal) sesuai kesepakatan

para pihak yang melakukan akad (al-‘âqidain)22

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amânat. Ia disebut

jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang (ain) dan uang (dain).

Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amânat karena dalam proses

transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (al-

tsaman al-awwal) dan keuntungan yang diambil ketika akad.

Para ulama telah sepakat (ijmâ’) akan kebolehan akad murabahah, tetapi

Alquran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang

murabahah, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan

perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu hadis pun yang secara

spesifik membicarakan mengenai murabahah. Oleh karena itu, meskipun Imam

Malik dan Imam Syafii membolehkan jual beli murabahah, tetapi keduanya tidak

mempekuat pendapatnya dengan satu hadis pun.

Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli

murabahah di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat umum karena

menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya. Namun demikian,

menurut al-Kasani jual beli murabahah telah diwariskan dari generasi ke generasi

sepanjang masa dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu,

keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada

sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya maka

22Syafi`e Muhammad Antonio “Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”,Jakarta : Gema Insani.
2001.
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ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang

dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan

menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang

dengan ditambah keuntungan (ribh).

b. Teori Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Syafi`e Antonio Ba`i Al Murabahah jual beli barang

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati23. Ibnu Qudamah dalam

bukunya (lihatMughni4/280) mendefinisikan murabahah adalah menjual denga

n harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.24 Sedang

kan menurut Menurut Irma Devita Purnamasari,25 murabahah adalah skema pem

biayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli biasa.Dalam skema mura

bahah,Bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali ke

nasabah ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati oleh Bank dan nasabah.

Dari beberapa pengertian murabahah diatas dapat di simpulkan bahwa

murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan

dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli karena

dalam defenisi adanya ”adanya keuntungan yang disepakati), karakteristik

murabahah adalah penjual harus memberi penjelasan kepada pembeli tentang

harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah

pada biaya tesebut dan dijadikan sebagai harga jual.

23
Muhammad Syafi`e Antonio “Bank Syariah Dari Teori ke Praktek” (Jakarta : Gema Insani. 2001) Cet.

Ke1h. 101
24Muhammad,SistemDanProsedurOperasionalBankSyariah,(Yogyakarta:UII Pres2005),h. 24.
25IrmaDevitaPurnamasari,Op.Cit,h. 38
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c. Indikator Pembiayaan Murabahah

1). Ketentuan ketentuan pembiyaan murabahah

Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang

tidak berbeda dengan jual beli (al-bai’) pada umumnya.Namun demikian, ada

beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah

yaitu:

a. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal (harga

perolehan/pembelian). semuanya harus diketahui oleh pembeli saat

akad; dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah

b. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan (ribh) yang ambil penjual

karena keuntungan merupakan bagian dari harga (tsaman). Sementara

keharusan mengetahui harga barang merupakan syarat sah jual beli pada

umumnya.

c. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak

kepemilikan telah berada di tangan penjual. Artinya bahwa keuntungan

dan resiko  barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari

kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.

d. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah,

jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara

pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli

murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama

disertai tambahan keuntungan.
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e. Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba, baik akad

yang pertama (antara penjual dalam murabahah sebagai pembeli dengan

penjual barang) maupun  pada akad yang kedua antara penjual dan

pembeli dalam akad murabahah.

Pengertian saling menguntungkan disini dapat dipahami, bahwa keuntungan

itu adalah bagi pihak pertama, yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan

bagi pihak kedua (yang mengembalikan). Keuntungan bagi pihak pertama adalah

terpenuhi kebutuhannya, dan keuntungan bagi pihak kedua adalah tambahan

keuntungan yang ia ambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama. Saling

menguntungkan, ini harus berlandaskan pada adanya kerelaan kedua belah pihak

terhadap jual beli yang mereka lakukan.26

Secara istilah banyak defenisi yang diberikan para ulama terhadap pengertian

murabahah. Akan tetapi diantara defenisi-defenisi tersebut mempunyai suatu

pemahaman yang sama. Dibawah ini peneliti memuat beberapa defenisi tentang

murabahah menurut pendapat para ekonom muslim dan juga sebagian ulama,

yaitu :

a. Muhammad Syafi’i Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam

murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan

menentukan tingkat keuntungan yang disepakati.

26Lewis,mervin dan Algaoud Latifa M.,perbankan syariah , Jakarta : PT Serambi Ilmu
Semesta,2007.
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b. Menurut Adiwarman A. Karim, murabahah (al- ba’ bi tsaman ajil) lebih

dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribhu

(keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan

jumlah keuntungan yang diperoleh. Bank bertindak sebagai penjual,

sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank

dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

c. Sunarto Zulkifli, Bai’ al-murabahah adalah prinsip bai’ (jual beli)

dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai

keuntungan (ribhun) yang disepakati. Pada murabahah, penyerahan

barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya

dilakukan secara tangguh atau cicilan.

d. Karnain Perwataatmadja, murabahah berarti barang dengan pembayaran

ditangguhkan (1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst). Pembiayaan murabahah

adalah pembiayaan yang memberikan kepada nasabah dalam rangka

pemenuhan kebutuhan produksi. Pembiayaan mirip dengan kredit modal

kerja yang bisa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karena

pembiayaan murabahah berjangka waktu dibawah 1 tahun (short run

finacing).

e. Sutan Remy Sjaddini, murabahah adalah jasa pembiayaan dengan

mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian

murabahah atau mark-up, bank membiayai pembelian barang atau asset

yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari
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pemasok barang dan kemungkinan menjual kepada nasabah tersebut

dengan menambahkan mark-up untung.

f. Yusak Laksmana, murabahah adalah pembiayaan jual beli dimana

penyerahan barang dilakukan diawal akad. Bank menetapkan harga jual

barang itu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin

keuntungan bank. harga jual yang telah disepakati diawal akad tidak

boleh berubah selama jangka waktu tertentu.

g. Ibnu Rusyd, didalam kitabnya Bidaayatul Al-Mujtahid Wa Al-

Nihaayatu Al-Muqtasid, murabahah adalah penjual menyebutkan harga

barang yang dibeli kepada pembeli, yang kemudian disyaratkan

kepadanya keuntungan dari barang tersebut, baik dalam bentuk dirham

maupun dinar. Lebih lanjut dijelaskan Ibnu Rusyd bahwa bentuk jual

beli barang dengan tambahan harga atas harga dasar pembelian,

berlandaskan sifat kejujuran.

h. Imam Syafi’i didalam kitabnya al-Ulum menyebutkan murabahah ini

dengan istilah al-Amir Bi al-Syara’ adalah pembelian barang yang

dilakukan oleh orang yang diminati untuk membeli secara tunai oleh

orang yang memesan barang untuk kemudian orang yang memesan atau

meminta pembelian itu membayar secara angsuran atau cicilan kepada

yang diminati.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan

bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dimana Bank sebagai penjual

sementara, nasabah sebagai pembeli dengan memberitahukan harga beli dari
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pemasok dan biaya-biaya lainnya serta menetapkan keuntungan sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

Dari sudut pandang fiqih, murabahah merupakan akad jual beli atas barang

tertentu, dimana penjual menyebutkan harga dasar pembelian barang kepada

pembeli, kemudian penjual tersebut mensyaratkan keuntungan atas harga dasar

pembelian.27

2). Keuntungan dan Resiko Pembiayaan Murabahah

Keuntungan dari pembiayaan murabahah adalah adanya keuntungan yan

muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada keuntungan

nasabah dan pembiayaan murabahah sangat sederhana, hal tersebut memudahkan

penanganan administrasinya di Bank Syariah

Adapun resiko yang dapat diantisipasi dari pembiayaan murabahah yaitu

diantaranya:

a. Kelalaian, nasabah sengajatidak membayarangsuran.

b. Harga komparatif, ini terjadi bila suatu barang dipasar naik setelah

bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga

jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah,  barang yang dikirim bisa ditolak oleh nasabah

sehingga nasabah tidak mau menerimannya. Oleh karena itu

dilindungi dengan asuransi

27A Karim, Adiwarman, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT Raja
Gafindo Persada,2010.
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d. Di jual, karena Ba`imurabahah bersifat jual beli dengan utang. Maka

ketika kontrak ditandatangani, barang itu milik nasabah bebas

melakukan apapun terhadap aset milikny, termasuk untuk

menjualnya.

C. Defenisi, Profil, dan Karakteristik Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

1. Defenisi Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang ini. Usaha Mikro memiliki

kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil memiliki

kriteria asset sebesar 50 juta  sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar

300 juta sampai dengan 2,5 miliar.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan
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merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan

10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.

Jadi usaha mikro kecil dan  menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang

berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan serta kepemilikan. Usaha mikro diartikan sebagai ”model usaha yang

paling kecil, biasanya dilakukan di rumah (definisi ini juga digunakan oleh Bank

Dunia). Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja, usaha mikro menurut definisi

Amerika dan Eropa sama, yaitu jumlah pekerja di bawah 10 pekerja.

2. Pofil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memilki peran penting dalam

perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total

keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha,

Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam

perekonomiannya di Indonesia.

Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala

kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.

Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar

ataupun pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi

nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan
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mata uang asing yang paling berpotensi mengalami imbal krisis. Bisnis UMKM

menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 60% dan membuka lapangan

masyarakat.

Grafik : 1. PerkembanganUsahaBesardanUMKM Tahun2011–2012

Sumber: Badan Pusat Statistik 2012

Berdasarkan grafik selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada

UMKM serta penurunan pada perusahaan besar. Bila pada tahun 2011, usaha

besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar 1,03% pada

UMKM terjadi sebaliknya bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%

pada tahun 2011 mencapai 13,59%. Ada peningkatan dari tahun 2011, pada tahun

ini mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68% artinya

menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha Mikro. Bila

tahun 2011 hanya mencapai 43,64% pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81%.

3. Karakteristik Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

aspek dinamis dari kedudukan atau status, Bank Syariah dalam melaksanakan

perannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melakukan beberapa

pengembangan meliputi, pengembangan asset modal dan pengembangan asset
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manusia, pengembangan asset modal dan pengembangan asset sosial. Dan

melaksanakan tiga hal tersebut Bank Syariah bekerja sama dengan masyarakat

melalui kredit atau pembiayaan.Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat

berbentuk modal usaha kerja, pembiayaan yang diberikan tidak diberikan begitu

saja akan tetapi Bank syariah juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan

usaha yang digeluti oleh nasabahnya, Dalam prosesnya bank syariah sering

melakukan pengawasan sementara dijalankan oleh nasabahnya.

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada

aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan

bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda  antar pelaku usaha sesuai

dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat  dikelompokkan

dalam  tiga jenis,  yaitu: 1.  Usaha  Mikro (jumlah karyawan 10 orang); 2. Usaha

Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan 3. Usaha Menengah (jumlah karyawan

hingga 30\0 orang).28

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan

ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan

penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi

sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak

56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan

UMKM perlu diutamakan. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di

28Badan pusat Statistik. Statistik UMKM tahun 2012. di akses dari www. bps.go.id pada
tanggal 23 januari 2018



42

Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku

UMKM akan terus bertambah.29

D. Kerangka Pikir

Dampak

29 http://www.lisubisnis.com/2016/12/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.html
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