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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial 

intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan 

dana dari masyarakat, bank juga akan menyalurkan dana tersebut ke 

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak 

dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis pada 

bunga (interest based). Sedangkan dalam perbankan syariah dikenal 

dengan istilah pembiayaan (financing) yang berbasis pada keuntungan 

riil yang dikehendaki (margin) ataupun bagi hasil (profit sharing). 

Pembiayaan di bank syariah berdasarkan prinsip syariah adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil (Kasmir, 2012).  

Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah yang 

berupa penyaluran dana kepada nasabah (debitur) baik untuk keperluan 

produktif maupun konsumtif. Pembiayaan diartikan sebagai suatu 

kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun 

untuk investasi yang telah direncanakan (Turmudi, 2016).  
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Peran umum Bank Syariah adalah melakukan pendanaan pada 

usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sesuai dengan syariah dan 

ketentuan yang berlaku. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka 

terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan 

dengan menggunakan akad sesuai dengan syari’at Islam, seperti akad 

mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), Ijarah (sewa 

menyewa) maupun akad lainnya. Sehingga masyarakat yang 

membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya 

sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya (Apriyanti, 

2015).  

          Bank Syariah Indonesia menyediakan beberapa produk yang 

menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan, 

pendanaan dan jasa-jasa perbankan lainnya. Pada produk pembiayaan 

Bank Syariah Indonesia memiliki  beberapa pembiayaan salah satunya 

modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan produktif 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang tujuan 

penggunaan dananya untuk penambahan stok barangnya atau stok 

modal kerjanya (Bapak Said Tidore, Wawancara pada tanggal  27 Mei 

2021). 

Pembiayaan modal kerja di BSI MT Haryono dapat membantu 

nasabah yang ingin memulai usaha namun terkendala pada modal usaha 

maupun pada nasabah yang ingin mengembangkan usahanya, sehingga 

pada penyaluran pembiayaan modal kerja ini menjadi solusi bagi 

nasabah dalam tambahan modal kerjanya, bisa saja tidak hanya 

membantu nasabah untuk memulai sebuah usaha dan memenuhi 
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kebutuhan usaha-usaha produktif tetapi juga dapat membantu nasabah 

dalam pengembangan usahanya. Tetapi tentu saja nasabah harus bisa 

mengelola SDM dan memiliki kemampuan dalam usaha yang 

dijalankan agar usaha nasabah dapat tetap berjalan sehingga bantuan 

modal dari bank syariah dapat dimanfaatkan oleh nasabah dalam 

perkembangan usahanya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, pembiayaan modal 

kerja BSI MT Haryono menawarkan beberapa akad sebagai bentuk 

kerjasama dan kesepakatan antara bank dengan nasabah, sehingga 

nasabah diberi kemudahan dalam memilih akad yang dibutuhkan sesuai 

keinginan nasabah. Namun belum tentu setiap Bank Syariah telah 

menerapkan semua prinsip-prinsip sesuai dengan ketentuan syariah 

Islam. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan tentunya harus 

melalui beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

calon penerima pembiayaan. Dimana tidak menutup kemungkinan 

dalam pemberian pembiayaan memiliki perbedaan dengan produk 

pembiayaan yang lain yang ada di bank-bank lain, sehingga di setiap 

bank memiliki prosedur dan manajerial tersendiri dalam memberikan 

pembiayaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian 

ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti pada pembiayaan modal 

kerja di BSI MT Haryono dapat membantu nasabah yang ingin 

memulai usaha namun terkendala pada modal usaha, dalam 

pembiayaan modal kerja memiliki beberapa akad yang ditawarkan 
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kepada nasabah sehingga dalam pembiayaan ini nasabah diberi 

kemudahan dalam memilih akad yang dibutuhkan sesuai keinginan 

nasabah. Namun pada sistem operasinya atau pada prakteknya belum 

tentu setiap bank syariah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan 

akad- akad syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian 

lebih dalam mengenai pembiayaan modal kerja dengan judul “Praktik 

Pembiayaan Modal Kerja Di Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang  Kendari MT Haryono”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Melihat luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka dalam 

penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya agar penelitian lebih 

terarah, terfokus, pada    praktik pembiayaan modal kerja di Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono.  

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah  yang 

dipaparkan di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah :  

1. Bagaimana praktik pembiayaan modal kerja di Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono ? 

2. Akad apa yang digunakan oleh nasabah pada praktik 

pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Kendari MT Haryono ? 

3. Bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan 

pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Kendari MT Haryono? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan modal kerja di Bank 

Syariah Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono. 

2. Untuk mengetahui akad yang digunakan oleh nasabah pada 

praktik pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Kendari MT Haryono. 

3. Untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah setelah 

mendapatkan pembiayaan modal kerja dari Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dan pengembangan teori tentang praktik 

pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Kendari MT Haryono.  

b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi 

penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan praktik pembiayaan 

modal kerja di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang 

Kendari MT Haryono, serta penelitian ini diharapkan 

dapat menambah kepusatakaan dalam dunia pendidikan 

khususnya Prodi Perbankan Syariah (PBS), Fakultas 
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Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri 

Kendari. 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan serta wawasan yang ada pada Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono 

khususnya terkait praktik pembiayaan modal kerja di BSI 

KC Kendari MT Haryono. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi acuan bagi 

peneliti yang akan datang. 

c. Sebagai bahan informasi bagi para mahasiswa/mahasiswi, 

masyarakat, maupun kalangan lainnya untuk lebih 

mengetahui dan meningkatkan pengetahuannya terkait 

praktik pembiayaan modal kerja di Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Kendari MT Haryono. 

1.6  Definisi Operasional 

1. Praktik  

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut 

dalam teori dan dapat juga dikatakan bahwa praktik adalah 

melaksanakan atau menerapkan teori.  

2. Pembiayaan 

Pembiayaan adalah penyediaan uang yang didasarkan pada 

persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain 

yang pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu dalam imbalan 
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atau bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengah 

syariah Islam ( Parwanto, 2016).  

3. Modal Kerja 

Modal kerja adalah pembiayaan produktif yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang tujuan penggunaan 

dananya untuk penambahan stok barangnya atau stok modal 

kerjanya (Bapak Said Tidore, Wawancara pada tanggal 27 Mei 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 


