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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait Pengaruh

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil

Menengah studi kasus Bank Mandiri Syariah, telah diadakan pengamatan oleh

penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Dia Oktavia Sari tentang “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Peningkatan

Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang”. Dari hasil penelitian

menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara modal kerja terhadap

pendapatan usaha nasabah. Persamaan nya variable X dan Y yang diteliti sama,

yaitu mengenai pembiayaan modal kerja, sedangkan yang membedakan penelitian

ini peningkatan pendapatan sedang kan judul yang penulis ambil tingkat

pendapatan adalah variabel Y .1

2. Muhammad Zakaria Diana Putra yang meneliti tentang “Pengaruh

Pembiayaan Mudharabah dan Jenis Usaha terhadap Pendapatan Nasabah Pada

BMT Sahara Tulungagung” menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan

antara pembiayaan mudharabah dan jenis usaha terhadap pendapatan nasabah

berdasarkan persamaan regresi yang di hasilkan. Persamaan nya variable Y yang

diteliti sama yaitu mengenani pendapatan nasabah, sedangkan perbedaannya

penelitian ini adalah obyek dan variable X pada penelitian ini adalah pembiayaan

mudharabah.2

3. Muslimin Kara yang meneliti tentang “Konstribusi Pembiayaan Perbankan

Syariah terhadap tingkat pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Di Kota Makassar” menyatakan bahwa perkembangan pembiayaan perbankan sy

ariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010-2

011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Persamaannya variable Y yang di t

1Dia Oktavia Sari tentang “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan U
saha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang”. ” 2017, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :UIN
Raden Fatah, 2017)

2 http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/oikonomia/article/view/1167(Diakses 12 Febuari
2017)



7

eliti sama yaitu mengenai peningkatan pendapatan, sedangkan yang membedakan

penelitian ini adalah obyek dan menggunakan variable X pada penelitian ini

adalah pembiayaan murabahah dan regresi linear berganda.3

4. Putu Pikodana yang meneliti tentang“Pengaruh Pemberian Kredit PT. BP

R Suryajaya Kubutambahan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahw

a pemberian kredit PT BPR Suryajaya Kubutambahan mampu meningkatkan pend

apatan UKM.4 Persamaan dari penelitian ini adalah variabel Y mengenai tingkat

pendapatan, sedangkan perbedaan nya variabel X yaitu pemberian kredit.

5. Musfiari Haridhi yang meneliti tentang ”Analisis Pengaruh Pembiayaan M

odal Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT.

Sarana Aceh Ventura”. Hasil pengujian menyatakan bahwa pembiayaan modal

ventura berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan PPU dari PT. Sarana

Aceh Ventura. Hal ini dibuktikan melalui pengujian secara simultan.5 Persamaan

dari penelitian ini adalah variabel X dan Y mengenai Pengaruh Pembiayaan Moda

l Ventura Terhadap Pendapatan Perusahaan, sedangkan perbedaan nya variabel

objek dan penelitian di atas menggunakan penelitian kualitatif yaitu pemberian

kredit.

3 Muslimin Kara, “Kontribusi Pe,biayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar”. (Program
Studi Ekonomi Islam UIN Alaudin Makassar) (di akses 12 Februari 2018)

4Putu Pikodana“Pengaruh Pemberian Kredit PT. BPR
SuryajayaKubutambahan Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kecamatan
Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2013”,2014, (Singaraja : Jurusan Pendidikan Ekonomi :
Universitas Pendidikan Ganesha, 2013) (diakses 12 Febuari 2017)

5 Musfiari Haridhi ”Analisis Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura Terhadap
Pendapatan
Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Dari PT. Sarana Aceh Ventura” 1 Januari
2011, (Fakultas Ekonomi : Universitas Syiah Kuala,2011)
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B. Landasan Teori

1. Teori Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja

maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.6 Pembiayaan

modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka

pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah,

bahan penolong atau pembantu, barang dagangan, biaya ekploitasi barang modal,

piutang dan lain-lain.7

Menurut Kasmir (2008) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan kesepakatan antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.8

Menurut Antonio (2001) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok

bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang

merupakan deficit unit.9

Menurut Hendry (1999) pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan

nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah

sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya.10

Menurut Muhammad (2014) pembiayaan atau financing adalah pendanaan

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi

yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.11

Menurut Umam (2016) pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan

yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk

6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010, h. 234

7 Veithzal Rivai, et.al , Islamic Banking…, h. 718
8 Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 160.
9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), h. 160.
10 Arrison Hendry, Perbankan Syariah, Jakarta; Muamalah Institute, 1999, h. 25.
11 Ibid. h. 17.
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mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam

bentuk piutang murabahah, salam dan istishna’, transaksi pinjam meminjam

dalam bentuk piutang dan qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk

ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan

pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan

atau bagi hasil.12

Kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah

tekhnisnya disebut sebagai aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia

aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun

valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah,

penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada

rekening administratif sertifikat Wadiah Bank Indonesia.13

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa

pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan

sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan

juga merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan

nilai uang berdasarkan kesepakatan antara Bank (kreditur) dengan nasabah

penerima kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan

dana yang diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi yang

direncanakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak

dalam jangka waktu tertentu.

12 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2016),
h.205.

13 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syaiah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
h. 17.
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2. Indikator Teori Pembiayaan

Adapun indikator teori pembiayaan menurut Kasmir 2008 diantaranya

adalah:

a. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank)

bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan

benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

b. Akad ini dituangkan dalam akad

murabahah suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak

dan kewajiban masing – masing.

c. Jangka Waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang

telah di sepakati, jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.

d. Resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja

maupun tidak disengaja.Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah

tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa Prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil. 14

a. Dasar Hukum Pembiayaan

Dasar hukum pembiayaan disebutkan dalam Al’Quran Surah An-Nisa

ayat 29 yang berbunyi:15

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama suka di antara kamu". (Q.S An Nisa : 29)

Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa siapapun yang mendapat

rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap

menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang

14 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta:PT RajaGrafindo,2002) h, 84.
15 https://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-an-nisaa-4-ayat-29, diakses 17 Maret 2018
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diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Firman Allah di

atas mengandung dua arti, yaitu:

a. Siapa saja yang menerima hasil riba, hasil judi, hasil suap menyuap dan dari

sumber-sumber yang tidak halal lainnya, maka ia termasuk orang yang

membunuh dirinya sendiri.

b. Siapa saja yang berpihak kepada bisnis yang batil dan zhalim, termasuk juga

mengeluarkan harta secara berlebihan atau menerima paham kapitalis atau

liberalis atau komunis atau paham apa saja yang membolehkan mendapat

sumber rezeki dari cara-cara yang tidak halal, maka menurut agama ia dinilai

sebagai seorang yang membunuh dirinya sendiri.

3. Teori Tingkat Pendapatan UMKM

a. Pengertian Tingkat Pendapatan UMKM

Pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan jumlah

kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dan jasa atau

aktifitas usaha yang lainnya dalam suatu periode. Dalam mengukur kondisi

ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep pokok yang sering

digunakan adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan seluruh

uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa

yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu

pada suatu kegiatan ekonomi. Sehingga dapat didefinisikan pendapatan adalah

aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktivitas kerja ataupun

produksi dimana berdampak menambah aktiva perusahaan dengan maksud

menambah pemasukan.16

Pendapatan menurut Sukirno, pendapatan merupakan unsur yang sangat

penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha

tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama

melakukan usaha tertentu.

Menurut Munandar adalah suatu pertambahan asset yang mengakibatkan

bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari

16 Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate:Masalah Masalah Khusus, (Yogyak
arta: BPFE,2011) h. 28.
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pemiliknya dan bukan pula marepakan pertambahan asset yang disebabkab karena

bertambahnya liabilities.

Menurut Poniwati Asmie adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa

uang kontan maupun natura. Pendapatan dari seseorang adalah hasil penjualannya

dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor

produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai

input proses produksi dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi.

Menurut Hernanto adalah besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari

suatu kegiatan usaha tani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya

seperti tingkat produksi, luas lahan, identitas pengusaha pertanaman, dan efisiensi

penggunaan tenaga kerja.

Pendapatan menurut Gustiyana dapat di bedakan menjadi dua yaitu

pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan

pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani.

b. Indikator Tingkat Pendapatan

1). Unsur-Unsur Pendapatan

a). Pendapatan hasil produksi barang dan jasa.

b). Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber

ekonomis perusahaan oleh pihak lain.

c). Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur

pendapatan lain-lain suatu perusahaan.17

2). Sumber-sumber Pendapatan

a). Penjualan barang

b). Penjualan Jasa

c). Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang

menghasilkan bunga royalti dan dividen. 18

c. Jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut :19

17 Soediyono, Ekonomi Makro, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 99
18 Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus Edisi 1,

(Yogyakarta: BPFE, 2011)h. 28.
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1) Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

a) Penjualan kotor

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur

atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan

penjualan.

b) Penjualan bersih

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor

dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

2) Pendapatan non operasi

Pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu :

a) Pendapatan bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan

karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

b) Pendapatan sewa

Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima

perusahaan karena telah menyewakan aktivanya untuk perusahaan lain.20

C. Hipotesis Penelitian

Menurut V. Wiratna Sujarweni hipotesis di artikan sebagai jawaban semen

tara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan  dari kerangka penelitian  yang

telah di buat.21

Ha. Diduga pemberian pembiayaan modal kerja berpengaruh signifikan

terhadap tingkat pendapatan UMKM.

19 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23,24 Agustus 1994
20 Ibid., h. 30-35
21 V.Wiratma Sujarweni,Metode Penelitian Bisnis Ekonomi,(Yogyakarta: Pustaka Baru

Press,2015), h. 68.
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D. Kerangka Pemikiran

Menurut Hari Wijaya dalam Zaenab kerangka pemikiran merupakan

pondasi tempat proyak penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.22 Penelitian

ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh Pengarun

pembiayaan

modal kerja terhadap tingkat pendapatan UMKM pada Bank Syariah Mandiri.

Mempunyai faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk mengambil pe

mbiayaan modal kerja tersebut.

22 Hariwijaya, M. dan Triton P.B, Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi.
(Yogyakarta: Oryza, 2008)h. 21.
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