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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian Reski Amalia Jufri, 2017 melakukan penelitian dengan judul 

“Peningkatan Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Usaha 

Mikro (Studi BMT Asy-Syabaab Kabupaten Pinrang) hasil penelitianya sebagai 

berikut: 1). Dari Hasil Observasi Dan Wawancara Peneliti Dapat Mengemukakan 

Bahwa Walaupun Produk Murabahah Ini Memberikan Pengaruh Yang Sedikit Atau 

Tidak Signifikan Terhadap Tingkat Kesejahteraannya Namun Produk Bantuan Modal 

Usaha Ini Disambut Baik Oleh Masyarakat Kabupaten Pinrang. 2). Berdasarkan Pada 

Perhitungan Regresi Linear Sederhana, Koefisien Korelasi, Dan Koefisien 

Determinasi Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Produk Pembiayaan Murabahah 

(Variabel X) Memberikan Pengaruh Tetapi Tidak Signifikan Terhadap Peningkatan 

Kesejahteraan Usaha Mikro (Y) Karena Ada Atau Tidak Adanya Produk Pembiayaan 

Murabahah Ini Tetap Menjadi Usaha Para Pengusaha Mikro Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Mereka. 

2. Penelitian Dia Oktavia Sari, 2017 melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha 

Nasabah Bank Btn Syariah Palembang” Hasil penelitianya sebagai berikut : hasil 

penelitian yang diolah dengan program SPSS menunjuan bahwa nilai adjusted R 

Square sebesar 0,414 artinya 41,4% peningkatan usaha nasabah dipengaruhi oleh 
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produk pembiayaan modal kerja yang diberikan bank BTN Syariah Palembang 

sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di 

masukkan dalam model ini. 

Hasil uji parsial (uji T ) menunjukan bahwa nilai signifikansi pembiayaan 

modal kerja 0,000<0,05 artinya pembiayaan modal kerja berpengaruh posiif an 

signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha nasabah bank BTN syariah 

Palembang. 

3. Penelitian Taudikhul Afkar,2017 melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pembiayaan Usaha Mikro,Kecil, Menengah (UMKM), Dan Kecukupan Modal 

Terhadap Kemampuan Mendapatkan Laba Dari Asset Perbankan Syariah Di 

Indonesia” Adapun hasil penelitianya adalah sebagai berikut : bahwa pengaruh 

pembiayaan syariah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Terhadap 

kemampuan mendapatkan laba sangat siginifikan secara parsial sebesar 0,708 atau 

70,8% sedangkan pengaruh kecukupan modal yang diukur dengan) capital adequacy 

Ratio (CAR secara parsial sebesar -0,519% pengaruh pembiayaan UMKM dan 

kecukupan modal bank syariah dalam memperoleh laba adalah sebesar 55,7%. 

4. Penelitian Linda Novita 2014, Melakukan Penelitian Dengan Judul “Pengaruh 

Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang 

(Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)” adapun hasil penelitianya adalah menunjukan 

bahwa pemberian pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha nasabah 

memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai r product moment, yaitu df = 

(N - nr) df = 30 – 2 = 28. Dapat dinyatakan dengan df sebesar 28 pada taraf signifikan 



11 
 

 

5% diperoleh r tabel sebesar 0,361 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh r tabel 

sebesar 0,423. Dengan demikian karena rxy atau ro lebih besar dari r tabel yaitu (0,98 

) dan (0,98 ) pada taraf signifikan 5% dan 1% , maka pada taraf signifikan 5% dapat 

diketahui adanya hubungan antara pembiayaan murabahah dengan dengan 

perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya 

hubungan positif antara pembiayaan murabahah dengan perkembangan UMKM. 

5. Penelitian Ma’rifatul Janah 2018 melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di 

Indonesia Periode 2011-2016” adapun hasil penelitianya menunjukan bahwa pada uji 

f variabel FDR, NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk uji t variabel 

FDR, NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pembiayaan 

murabahah. Sedangka ROA dan inflasi berpengaruh negative dan signifikan. 

Adapun persamaan dan perbedaan  penelitian relevan dengan penelitian 

sekarang: 

1. Persamaan penelitian relevan : 

a. Penelitian Reski Amalia Jufri, yakni terletak pada tekhnik analisis data sama-

sama menggunakan Regresi Linear Sederhana. 

b. Penelitian Dia Oktavia Sari, yakni terletak pada alat analisis sama- sama 

menggunakan SPSS. 

c. Penelitian Taudikhul Afkar, yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan 

UMKM. 
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d. Penelitian Linda Novita, yaitu sama-sama menggunakan tehknik sampling . 

e. Penelitian Ma’rifatul Janah yaitu sama-sama menggunakan uji t. 

2. Perbedaan penelitian relevan : 

a. Reski Amalia Jufri yakni terletak pada pembahasan, dia membahas 

tentangPeningkatan Pengaruh Pembiayaan Murabahah. Sedangkan saya membahas 

tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pendapatan bank. 

b. Dia Oktavia Sari yakni terletak pada pembahasan teori dia tidak menggunakan 

teori para ahli sedangkan saya menggunakan teori para ahli. 

c. Taudikhul Afkar yakni dalam penelitianya dia mengukur dengan menggunakan 

capital adequacy Ratio (CAR) sedangkan saya dalam menentukan sampel saya 

menggunakan rumus Slovin. 

d. Linda Novita, Yakni Dalam Tekhnik Pengumpulan Data Dia Menggunakan 

Observasi Dan Wawancara, Sedangkan Saya Menggunakan Kusioner. 

e. Ma’rifatul Janah, Yakni Dalam Penelitianya Dia Menggunakan Uji f Dan Uji t, 

Sedangkan Saya Hanya Menggunakan Uji t. 

B.  Kajian  Teori 

1.   Teori Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Murabahah 

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa arab dengan kata ribh 

yang artinya ”keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman 

Hakim,murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
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menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan 

tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli,3 istilah yang hampir 

sama juga diberikan oleh hulwati yang menyatakan bahwa murabahah secara istilah 

adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan harga modal 

ditambah dengan keuntungan.4 

Terdapat beberapa definisi pembiayaan murabahah menurut 5 para ahli yaitu 

sebagai berikut : 

1). Menurut Adiwarman Karim Tahun 2004, pembiayaan murabahah merupakan 

akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah dibedakan 

menjadi tiga kelompok : 

(a) Murabahah didanai investasi tidak terikat URIA (Unrestricte Invesment 

Account). 

(b) Murabahah didanai investasi terikat RIA (Restricted Invesment Account). 

(c) Murabahah didanai secara murni dengan modal bank. 

2) Menurut Muhammad tahun 2005 pembiayaan murabahah  merupakan sumber 

pendapatan utama bagi bank syariah, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh 

perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yaitu : 

 

                                                             
3 Lukman hakim, prinsip-prinsipekonomi islam, yogyakrta: erlangga, 2012, h.116-117 
4  Hulwati,Ekonomi Islam Teori Dan Praktirnya Dalam Perdagangan Obligasi Syari’ah 

Dipasar Modal Indonesia Dan Malasya, Jakarta Ciputat Press Group,2009,h.76 
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(a). Pemilik 

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan 

atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

(b). Pegawai 

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang 

dikelolanya. 

(c). Masyarakat 

(1). Pemilik dana 

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan 

diperoleh bagi hasil. 

(2).  Debitur yang bersangkutan 

Dengan penyediaan dana bagi para debitur, mereka terbantu dalam menjalankan 

usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan. 

(3).  Masyarakat umumnya-konsumen 

Masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkanya. 

(4). Pemerintah 

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan 

pembangunan negara dan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas 

keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). 

(5). Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank 

dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas 
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jaringan usahanya sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayani. 

3) Menurut Ascarya tahun 2008 

 pembiayaan murabahah adalah istilah dalam fiqih islam 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 di inginkan. 

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah, 

yaitu : 

Pertama, pelaku akad yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang 

untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dana akan 

membeli barang; kedua, objek akad yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman 

(harga); dan ketiga, shighah yaitu ijab dan qobul. 

4) Menurut Muhammad Ridwantahun 2007  

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang  atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian sejumlah 

imbalan atau bagi hasil. 

Pembiayaan murabahah mempunyai manfaat dan resiko, diantaranya yaitu:  
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(a).  Manfaat bai’ al-murabahah 

Sesuai dengan sifat bisnis (tijara) transaksi bai’al-murabahah memiliki beberapa 

manfaaat kepada bank syariah, salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari 

selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem 

murabahah juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan 

administrasinya di bank syariah, serta menjadi akad yang lebih sering digunakan 

dalam pembiayaan di bank syariah. 

(b). Risiko pembiayaan murabahah 

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipsi dalam pembiayaaan 

murabahah antara lain sebagai berikut : 

1. default/kelalaian yang artinya nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 

2. fluktuasi harga komporatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah 

bank membelikanya untuk nasabah., bank tidak bisa mengubah harga jual beli 

tersebut; 

3. penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena 

berbgai sebab. Biasanya karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau 

menerimanya, karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. 

4. di jual, karena bai’al murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 

kontrak di tandatangani barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan 

apapun dengan aset miliknya tersebut termasuk untuk menjualnya, jka terjadi 

demikian risiko untuk default akan besar. 
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5). Menurut Syafi’i Antonio, Murabahah Memiliki Ketentuan Umum, Antara Lain 

Sebagai Berikut.5 

(a) Jaminan. Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak 

dipenuhi dalam jual beli murabahah, demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan 

dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si 

pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau 

nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang- 

barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk 

pembayaran uang. 

(b) Utang Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam traksaksi murabahah 

tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak 

ketiga atas barang pesanan tersebut. 

(c) Penundaan Pembayaran oleh Debitor Mampu. Seorang nasabah yang mempunyai 

kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah 

ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat 

mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali uang 

itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan . 

(d) Bangkrut Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan 

utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai, 

                                                             
5Antonio, 2001, pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri,h.105 
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sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 

sanggup mengembalikan. 

b. Dasar Hukum Murabahah 

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi 

produk-produk yang ada  di semua bank islam. Dalam islam, jual beli ngan 

merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang 

diridhai oleh allah SWT.6dengan demikian ditinjau dari aspek hukum islam, maka 

praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Quran, Hadist, maupun 

ijma’ulama’. Dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan pembiayaan 

murabahah diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Q.S Al-Baqarah (2) : 275 

 

اْ َل  ي قُوُمون  إَِله  ب و  ا ي قُوُم ٱلهِذي ٱلهِذين  ي ۡأكُلُون  ٱلّرِ بهطُ ي  ك م  ِلك  بِأ  هُ ٱلشهۡيط   ت خ  ۚ ذ   ّسِ ا ُن ِمن  ٱۡلم  اْ إِنهم  نهُهۡم ق الُو 

اْۚ  ب و  م  ٱلّرِ ره ح  له ٱللهُهٱۡلب ۡيع  و  أ ح   و 
اْْۗ ب و  ن ٱۡلب ۡيُع ِمۡثُل ٱلّرِ ۡوعِ ج   ف م  هُۥ م  بِّهِۦ ف ٱنت ه ى  ا ء  ن ره ل ف  ظ ٞة ّمِ ا س   ف ل هُۥ م 

ُب ٱلنهاِرٰۖ هُ و   ئِك  أ ۡصح  
ۡن ع اد  ف أُْول    م  ِٰۖ و  ِلدُون  ۡم فِيه  أ ۡمُرهُۥ  إِل ى ٱَّلله  ا خ  

Terjemahnya : 

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), 

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.7 

                                                             
6 Muhammad, model-model akad pembiayaan si ban syaria’ah (panduan tekhnis pembuata 

akad perjanjian pembiayaan pada bank syari’ah), system prosedur operasional bank syariah, op.cit, 

h.58 
7Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahanya, Jakarta: Depag RI,2005,h..48 
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Ayat diatas allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum 

serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli 

murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’ dan sah untuk 

dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah 

satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba. 

b) Q.S An-Nisa’ Ayat 29 

ل كُم ب ۡين كُم بِ  اْ أ ۡمو   نُواْ َل  ت ۡأكُلُو  ام  اٱلهِذين  ء  أ يُّه 
ِطلِ ي    ةً ع ن ت   إَِله  أ ن ٱۡلب   ر  اٖض مِّ كُون  تِج   اْ ت ر  َل  ت ۡقتُلُو  نكُۡمۚ و 

ا ِحيما  أ نفُس كُۡمۚ إِنه ٱَّلله  ك ان  بِكُۡم ر 

Terjemahnya: 

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

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka 

sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.8 

 

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Diantara tansaksi 

yang dikategorikan bathil adalah yag mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat 

pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang.berbeda 

dengan muabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena 

menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan 

setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak 

ang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal 

yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. 

 

                                                             
8Op.cit h. 18 
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c) Hadist 

Hadist riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dali lain diperbolehkanya 

murabahah yang dakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadist ini lemah, 

namun banyak ulama’ yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad 

murabahah ataupun jual beli jatuh tempo, ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan 

menjadi ebihaik terdapat pada pernagaan.Terlebih pada jual beli yang dilakukan 

secara jatuh tempo.Begitu juga dengan akad murabahah.Dengan menunjuk adanya 

keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkanya praktik jual beli yang 

dilakukan secara jatuh tempo.Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan 

secara jatuh tempo.Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan 

pelunaan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan. 

d) Ijma’ 

Selain al-quran dan hadist rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai 

dasar hukum murabahah, maka ijma’ ulama juga dapat dijadikan acuan hukum 

murabahah.Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah syeed : ‘ Al-Quran 

tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada 

beberapa acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. 

Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Quran atau hadist 

yang diterima umum, paraahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan 

landasan lain.’’9 

                                                             
9  Abdullah syeed, Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum 

Neorevivalitas, jakarta: paramadina,2004, h.119 
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Menurut imam Malik,murabahahitu dibolehkan (mubah) dengan 

berlandaskan orang-orang madinah, yaitu ada konsensus pendapat di madina 

mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan 

mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan keuntungan. Imam syafi’I 

mengatakan jika seorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “ 

kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian 

orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan marghinani seoarang fiqih 

mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting 

bagi validitas penjualan didalamnya.Demikian pula nawawi dari nazhab syafi’I secara 

sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tampa 

bantahan.10Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan 

murabahah adalah Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW serta ijma’ulama’. 

c. Syarat dan Rukun Murabahah 

Al-kasani menyatakan bahwa akad ba’i murabahahakan dikatakan sah, jika 

memenuhi beberapa syarat berikut ini:11 

1. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus 

diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi 

keabsahan bai‟ murabahah. 

                                                             
10Ibid. hlm 120 
11Dimyauddin Djuwaini, Op.cit h.108-109 
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2. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, 

keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan 

menyebutkan persentasi dari harga beli 

3. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang 

mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan 

uang. 

4. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang 

ribawi. 

5. Akad jual beli pertama harus sah adanya. 

6. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai’ murabahah. 

Sedangkan menurut jumhur ulama‟ rukun dan syarat yang terdapat dalam bai‟ 

murabahah sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu 

identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, 

rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu sighat (ijab qobul), adapun 

rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari sighat. Dalam artian, sighat tidak akan 

ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, 

dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek 

transaksi.12Rukun murabahah antara lain:13 

 

                                                             
12Ibid., h.111 
13 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari‟ah (Panduan Teknis 

Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari‟ah), Sistem dan Prosedur Operasional 

Bank Syariah, h.58 
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7. Penjual (Bai‟) 

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang 

yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah. 

8. Pembeli (Musytari) 

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, 

dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. 

9. Objek jual beli (Mabi‟) 

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur 

terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat 

kebutuhan rumah tangga dan lain lain. 

10. Harga (Tsaman) 

Merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar 

dari barang yang akan atau sudah dijual. 

d).    Ijab qobul 

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah 

kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang 

dilangsungkan.Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan 

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, 

dan akad nikah. 
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d.     Jenis-Jenis Murabahah 

 Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), 

murabahah dapat dikatagorikan sebagai berikut :14 

a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah 

berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari 

nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak 

mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah 

dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

b) Murabahah tanpa pesanan yaitu ada pembeli atau tidak adanya pembeli, bank 

syariah menyediakan barang. 

(e) Indikator-Indikator Pembiayaan Murabahah 

Agar pembiayaan modal kerja murabahah berjalan dengan baik, maka 

pembiayaan murabahah harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut.15 

a) Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suau objek atau jasa 

yang memiliki nilai, nilai suatu barang akan ditentuka karena barang itu mempunyai 

kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan.dalam makro ekonomi da akuntansi, 

suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa.16 

b) Kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan 

langsung dari sesorang kepada orang lain. Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat 

                                                             
14Ibid. h.58 
15 Adiwarman Karim, B15 Adimarwan A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan, 

Jakarta: Rajagrafindo Persada 2011,h.115 

ank islam analisis fiqih dan keuangan,(jakarta : raja grafindo persada, 2013,)h.234 
16https://www.academia.edu,teori pembiayaan murabahah. 

https://www.academia.edu,teori/
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diperoleh melalui suatu proses penawaran (offerte) dan penerimaan (acceptatie) 

sendiri merupakan pernyataan kehendak tampa syarat untuk menerima penawaran 

tersebut.17 

c) Keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara, yang pertama laba dalam ilmu 

ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai 

hasil penanaman modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan denga 

penanaman modal tersebut. 

d) Kebutuhan  adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk 

mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan da kenyamanan. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok yang pertama harus 

dipenuhi untuk mempertahankan hidup. 

(f) Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan Murabahah 

Ada perbedaan di kalangan para Ulama‟ dalam memandang sah atau tidaknya 

dalam murabahah, hal ini disebabkan karena dalam Al-qur‟an bagaimanapun juga, 

tidak pernah secara langsung membicarakan tentang murabahah, meski disana 

terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan perdagangan.Demikian pula 

tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. 

Para Ulama‟ generasi awal, semisal Malik dan Syafi‟i yang secara khusus 

mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat 

mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang Kritikus murabahah Kontemporer, 

                                                             
17https://www.academia.edu,teori pembiayaan murabahah. 

https://www.academia.edu,teori/
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menyimpulkan bahwa murabahah adalah “salah satu jenis jual beli yang tidak di 

kenal pada jaman Nabi atau para Sahabatnya”.Menurutnya, para tokoh Ulama‟ mulai 

menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada seperempat pertama abad 

kedua Hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi di dalam Al Qur‟an maupun 

hadits shahih yang diterima umum, para Fuqaha harus membenarkan murabahah 

dengan dasar yang lain. Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada 

praktek penduduk Madinah.18 

Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai pembiayaan 

murabahahyaitu : 

a. Teori praktik 

Produk pembiayaan murabahah yang umum di praktikan oleh perbankan syariah 

di indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik pembiayaan murabahah. 

Perbedaan karakteristik praktik pembiayaan murabahah misalnya dari segi sistem 

pokok pembayaran murabahah dalam literatur klasik dan praktiknya di indonesia.19 

b. Teori weber 

Kajian akad  pembiayaan murabahahterhadap penerapan prinsip berdasarkan pada 

jalan yang baik. Jika ditinjau dari dari segi definisi, maka murabahahdapat dipahami 

sebagai sumber pendapatan terbesar.20 

 

                                                             
18Abdullah Saeed, Op.Cit., h.119 
19 Ascarya, akad dan produk bank  syariah, ( jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2015),h.221-

223 
20https://dspace.uii.ac.idpembiayaan  murabahah.2018 

https://dspace.uii.ac.id/
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3. Teori  Pendapatan 

a. Pengertian  Pendapatan 

Pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas perusahaan 

dalam suatu periode.Pendapatan merupakan hal yang penting karena pendapatan 

merupakan objek atas aktivitas perusahaan. Pendapatan memiliki pengertian yang 

bermacam-macam tergantung dari sisi mana untuk meninjau pengertian pendapatan 

tersebut. pendapatan timbul dari peristiwa ekonomi antara lain, penjualan barang, 

penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan 

bunga, royaliti dan deviden. 

Beberapa Definisi Dan Indikator pendapatan menurut 5 para ahli antara lain : 

1) Menurut Munandar, 1981 “pendapatan adalah suatu penambahan asset yang 

mengakibatkan bertambahnya owner’s equality, bukan karena penambahan modal 

dari pemiliknya dan bukan juga karena penambahan asset yang disebabkan 

bertambahnya liabilities” pengertian M. munandar ini tidak jauh dari pengertian 

menurut ilmu ekonomi. 

2) Menurut Baridwan, 1997  ialah “pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan 

aktiva suatu badan usaha selama satu periode yang berasal dari pembuatan uang atau 

penyerahan barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain utama badan usaha” 

pengertian pendapatan menurut Zaki Ridwan hampir sama dengan pengertian 

menurut ilmu Akuntansi. 

3) Menurut Boediono pendapatan seorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara 

lain dipengaruhi : 



28 
 

 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimilikiyang berumber pada, hasil-hasil 

tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 

b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 

c. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. 

4) Menurut Baridwan, Zaki pada tahun 2000 menyatakan bahwa : 

pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan 

barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. 

5) Menurut Santoso Imam tahun 2009, menyatakan bahwa: 

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang 

biasa(normal activity)dan dikenal dengan  sebutan yang berbeda, misalnya (sales) 

penghasilan jasa. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pada usaha perdagangan ada berbagai faktor yang mempemgaruhi 

peningkatan produksi yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan yang 

akan diterima oleh pedagang pasar seni sukawati. Adapun variabel-variabel yang 

mempengaruhi tingkat pendapatan adalah: 

1. Kesempatan kerja yang tersedia 

Semkin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak 

penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut. 

2. Kecakapan dan keahlian 
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Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. 

3. Motivasi 

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, 

semakin besar dorongan seorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula 

penghasilan yang diperoleh. 

4. Keuletan bekerja 

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk 

menghadapi segala macam tantangan.Bila saat menghadapi kegagalan maka 

kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal utuk meneliti kearah kesuksesan dan 

keberhasilan. 

5. Banyak sedikitnya modal yang digunakan 

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat di pengaruhi oleh besar 

kecilnya modal yang di pergunakan. 

c. Indikator-Indikator Pendapatan 

Pemahaman mengenai usaha mikro, kecil, menengah berdasarkan pada 

indikator.(1)jumlah kekayaan seperti uang tunai,persediaan,tanah, mesin untuk 

produksi.(2)jumlah penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja(3)jumlah total 

penjualan dalam setahun.. 

Indikator yang dapat memaksimumkan penerimaan pendapatan suatu usaha 

adalah : 
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1) Modal usaha 

Sesuatu yang digunakan untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha.Modal 

uang dan tenaga (keahlian). 

2) Lama usaha 

Lama usaha dapat mempengaruhi produktivitasnya sehingga dapat menanmbah 

efisiensi dan menekan biaya produksi lebih kecil daripada penjualan. 

3) Jam kerja 

Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya pada 

teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja dengan 

harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi 

mengorbankan penghasilan yang seharusnya didapatkan. 

d. Klasifikasi Pendapatan 

Menurut Kusnadi Tahun 2000 Menyatakan Bahwa Pendapatan Dapat 

Diklasifikasikan Menjadi Dua Bagian Yaitu : 

a) Pendapatam Nasional 

Pendapatan Operasional Adalah Pendapatan Yang Timbul Dari Penjualan Barang 

Dagangan, Produk Atau Jasa Dalam Periode Tertentu Dalam Rangka Kegiatan Utama 

Atau Yang Menjadi Tujuan Utama Perusahaan Yang Berhubungan Langsung Dengan 

Usaha (Operasi)  Pokok Perusahaan Yang Bersangkutan. Pendapatan Ini Sifatnya 

normal Sesusai Dengan Tujuan Dan Usaha Perusahaan Dan Terjadinya Berulang-

Ulang Selama Perusahaan Melangsungkan Kegiatanya. 
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b) Pendapatan Non Operasional 

Pendapatan Non Opersional Merupakan Pendapatan Yang Diperoleh Dari 

Kegiatan Sampingan Atau Bukan Dari Kegiatan Utama Perusahaan (Diluar Usaha 

Pokok) Yang Bersifat Insidentil. Pemisahan Atau Pembagian Pendapatan Yang 

Mengalir Dari Berbagai Sumber Sangat Perlu Dilakukan Sehingga Dapat Diperoleh 

Ketepatan Dalam Mengambil Keputusan Bagi Pihak Ekstern Trutama Para Pemakai 

Laporan Keuaangan . 

Secara garis besar terdapat beberapa teori mengenai pendapatan yaitu, sebagai 

berikut : 

1). Teori Akuntansi  

 Pendapatan adalah “ pendapatan sebagai inflow of asset kedalam perusahaan 

sebagai akibat penjualan barang dan jasa”. 

2). Teori Smith Skousen  

 Pendapatan diakui sebagai “ arus masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah 

entitas atau penetapan utangnya (atau kombinasi dari keduanya) dari pengantaran 

barang atau produksi barang yang menyumbangkan pelayanan atau melakukan 

aktivitas lain yang membentuk operasi pokok atau operasi sentral yang sedang 

berlangsung dari suatu aktivitas”  

3). Teori Samuelson  

 Pendapatan menunjukan jumlah seluruh uang yang diterima seseorang atau 

rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan tersebut dapat berupa upah 

atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan seperti bunga, sewa, da deviden, serta 
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pembayara transfer, atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau 

asuransi pengangguran. Pendapatan yang dimaksud adalah penerimaan yang terdiri 

dari penerimaan kotor dan peerimaan bersih. 

4. Teori Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah 

 Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang 

dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU.Undang-undang 

terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah 

UU.No.20 Tahun 2008. 

Menurut UU No.20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa : 

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang peroangan dan/atau badan usaha 

peroangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. 

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 besar usaha yang memenuhi 

keriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilik, dikuasai, atau menjadi bagian baik, 

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 
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kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. 

b. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 

   UU. No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pasal 3 

disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berarti UMKM berperan dalam 

pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan 

lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja. 

Usaha kecil dan menengah khususnya usaha kecil yang berada di Negara-negara 

berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam 

negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama 

dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan 

proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, 

serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya.21 

c. Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

Menurut Undang-Undang Republic Indonesia nomor 20 tahun 2008 yang 

tercantum dalam bab IV pasal 6, bahwa kriteria usaha mikro, kecil dan menengah 

adalah sebagai berikut: 

1) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

                                                             
21  Tulus T.H.Tambunan,2002 Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu 

Penting, Jakarta: Salemba Empat, ,h.1 
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a. Memiliki kekayaan bersih palinh banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunanpaing banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

2) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih  dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah). 

d. Kriteria Usaha Menengah Dalam Sebagai Berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) 

sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termaksud tanah dan bangunan usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00(lima puluh 

milyar rupiah). 

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga 

pemerintah, seperti departemen perindustrian dan badan pusat statistic (BPS), selama 

ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha 
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antara usaha mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha menengah (UM) dan usaha 

besar (UB). Salnya menurut BPS kriteria UMKM adalah sebaga berikut :22 

e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

UMKM sudah terbukti mempunyai peran yang sangat penting, hal ini dapat 

dilihat ketika UMKM dapat menyelamatkan perekonomin Indonesia pada saat krisis 

moneter tahun 1997.Pada saat itu UMKM mampu menyediakan kesempatan kerja 

dimasa krisis dan berperan besar dalam upaya meningkatkan pendapatan 

masyarakat.23 

Oleh karena peran yang cukup penting itu, perlu adanya pemberdayaan UMKM 

yang bisa berdampak luas dalam pembangunan nasional.UMKM di Indonesia 

jumlahnya memang besar dan mendominasi perekonomian nasional, namun UMKM 

yang besar tersebut belum didukung dengan kualitas yang memadai.Hal ini 

menyebabkan kontribusi terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga 

kerja, dan perekonomian secara umum kurang optimal dibandingkan dengan usaha 

besar.Demikian pula produktivitas mereka. Oleh karenanya, upaya memberdayakan 

UMKM bertujuan anatara lain untuk meningkatkan produktivitas selain 

meningkatkan kapasitas dalam menyerap tenaga kerja. 

Tujuan pemberdayaaan UMKM  menurut undang-undang No.20 tahun 2008 

adalah : 

                                                             
22 Tulus T.H Tambunan, UMKM  pemberdayaan  Di Indonesia,h.16 
23 Hikmat Kusumaningrat, 2009,Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, Bandung : Remaja 

Rosdakarya.. 
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a). Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan. 

b.) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan, usaha mikro, kecil dan 

menengah menjadi usaha yang tanggunh dan mandiri. 

c.) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan 

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, 

dan pengentasan rakyat dan kemiskinan. 

Secara umum produktivitas UMKM tidak menunjukan perkembangan yang berarti, 

selama periode 2000-2004, produktivitas usaha mikro dan kecil (UMK) tercatat rata-

rata sekitar Rp 14,1 juta per unit usaha pertahun. Sedangkan untuk usaha menengah 

mencapai Rp. 2,8 miliar per unit usaha per tahun, angka ini semakin besar untuk 

usaha besar yang sudah menyentuh Rp 109,5 miliar per unit usaha pertahun.24 

Yang paling memprihatinkan, pada umumnya akses UMKM sangat terbatas kepada 

sumber daya produktif yang meliputi : 1) persoalan permodalan, 2)Persoalan bahan 

baku,3)Persoalan pemasaran, 4) Persoalan keahlian manajerial dan 

tehniks,5)Persoalan kemitra usaha dan persaingan, 6)Persoalan birokrasi dan 

infastruktur.25 

 Produk jasa lembaga keuangan yang berhasil diakses sebagian besar untuk 

UMKM masi berupa pembiayaan modal kerja.Keadaan ini disebabkan oleh sulitnya 

memenuhi persyaratan pinjaman, meskipun jenis usaha yang digeluti UMKM 

                                                             
24Ibid, h.29 
25 Marsuki,2006, pemikiran dan strategi memberdayakan sektor ekonomi UMKM di 

Indonesia.Jakarta: mitra wacana media..h.21 
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sebenarnya layak dan memiliki potensi besar.Tuntutan sektor perbankan terhadap 

UMKM utuk memenuhi persyaratan pembiayaan bank menyebabkan UMKM masih 

kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan. 

Dalam hal ini sektor perbankan perlu membentuk jaringan kerja untuk 

meningkatkan jangkauan sektor perbankan ke sektor UMKM, baik secara individu 

maupun secara berkelompok, yang bersifat “mutual relationship”.Diantaranya denga 

menjalin kerjasama antar bank sendiri, yakni antara bank yang jaringanya cukup luas 

dan bank yang terbatas kantornya, atau bekerjasama dengan BPR-BPR yang umunya 

beroprasi dekat dengan wilayah UMKM masing-masing, serta dengan lembaga 

keuangan lainya.26 

Seperti yang diketahui, masalah utama bagi UMKM adalah berupa akses permodalan, 

padahal modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting yakni, untuk 

membeli perkakas-perkakas, alat-alat, menyewa tanah atau bangunan yang perlu 

untuk produksi dan juga untuk membayar upah kepada para buruh dan pegawai yang 

bekerja.27 

f. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

1. Bahan baku mudah diperoleh 

2. Menggunakan tekhnologisederhana sehingga mudah dilakukan ahli teknologi. 

3. Keterampilan dasar umunya sudah dimiliki secara turun-temurun. 

4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 

                                                             
26Ibid, h.27 
27 Thahir abdul  muhsin sulaeman, menanggulangi krisis ekonomi secara islam.h.119 
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5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap dipasar 

lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainya berpotensi untuk di diekspor. 

5. Nasabah 

a. Definisi nasabah 

Pada lembaga perbankan, nasabah memiliki peran penting.Nasabah bagai 

nafas yang menentukan apakah siklus perbankan tetap berlanjut atau tidak. Undang-

undang secara singkat  merumuskan bahwa “ nasabah adalah pihak yang 

menggunakan jasa bank” 

Perumusan nasabah terdapat pada pasal  angka 15 undang-undang otoritas 

jasa keuangan : “konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya 

dan/ataumemanfaatkan pelayanan yang tersedia dilembaga jasa keuangan antara lain 

nasabah pada perbankan, pemodal di paar modal, pemegang polis pada perasuransian, 

dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor 

jasa keuangan” 28  Nasabah dalam perbankan adalah setiap orang yang memiliki 

rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada 

bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank. Seperti letter of credit, 

melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah.Customer (Nasabah 

Langganan) suatu pihak (orang atau perusahaan) yang mengatakan deposito atau 

                                                             
28 Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan 
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memiliki rekening korang atau hal-hal serupa lainya pada sebuah bank. Istilah ini 

lebih tepat “Nasabah”29 

b. Indikator keputusan nasabah 

 Adapun indikator dari keputusan nasabah untuk menggunakan produk 

pembiayaan pensiunan adalah sebagai berikut : 

a) Minat mengambil kredit 

b) Mempertimbangkan informasi 

c) Keputusan mengambil kredit 

d) Merekomendasikan ke orang lain. 

6. Kerangka Pikir 

Menurut hari dalam zaenab kerangka pemikiran merupakan pondasi tempak 

proyek penelitian secara keseluruhan yang didasarkan.30penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji permasalahan tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap 

profitabilitas bank syariah mandiri.Kerangka pemikiran ini dituangkan pada gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                             
29  Sudarsono Dan Edilius, Kamus Ekonomi: Uang & Dan Bank (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta,2007) 
30  Hariwijya, M Dan Triton P.B, Pedoman Penilisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi 

(Yogyakarta: Oryza, 2008) 
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Gambar 1: Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Diolah Dilapangan, tahun 2019 
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7. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti 

kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat 

atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu 

kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan.31 

Menurut V.Wiratmaja sujawerni hipotesis di artikan sebagai jawaban 

sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka penelitian yang 

telah dibuat.32 

Hi: Terdapat pengaruh antara variabel pembiayaan murabahah terhadap 

pendapatan  nasabah UMKM. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 80. 
32 V.Wiratmaja Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Ekonomi, (Yogyakarta; Pustaka Baru 

Press,2015),h.68 
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