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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Pembiayaan
Modal Kerja terhadap Peningkatan UMKM kota Jambi. Adapun metode yang
digunakan adalah Metode kuantitatif menggunakan program SPSS. Dari hasil
perhitungan Uji t (parsial) Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh signifikan
terhadap Peningkatan UMKM karena nilai thitung > ttabel atau 10,344 > 1,667
dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa
variabel Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap
peningkatan UMKM.
Sedangkan uji R square menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Modal
Kerja (X) terhadap variabel Peningkatan UMKM (Y) sebesar 61,1%.
Sedangkan sisanya 38,9% nilai Peningkatan UMKM dipengaruhi atau
dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pembiayaan Modal Kerja (X), Peningkatan UMKM (Y)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena terbatasnya lapangan
pekerjaan dan terbatasnya kemampuan, mendorong orang untuk membuka
usaha sendiri. Kalau dilihat akhir-akhir ini banyak bermunculan usaha-usaha
baru, khususnya usaha mikro dan kecil . Anggapan mereka hanya usaha ini
lah yang dapat mereka lakukan untuk menopang kebutuhan keluarga yang
dari hari ke hari semakin sulit. Kebanyakan mereka melakukan usaha secara
asal-asalan, tanpa banyak pertimbangan dan perencanaan. Sehingga tak heran
bila banyak diantaranya yang bagai pepatah, hidup segan mati pun tak mau,
hanya asal bisa bertahan saja. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya
membuat Usaha Mikro dan Kecil berhasil. Besarnya modal bagi setiap usaha
adalah merupakan masalah yang sangat penting, modal yang terlalu besar dari
apa yang dibutuhkan akan menambah beban pembiayaannya, terlebih lagi
bila modal tersebut bukan modal sendiri. Akan tetapi modal yang terlalu
sedikit (dari kebutuhannya) juga akan menyulitkan jalannya usaha yang akan
dilakukan. Pada usaha mikro dan usaha kecil sering kali belum ada
pemisahan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha, sehingga
masalah besarnya modal ini bisa menghambat keberhasilannya.
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah menggoreskan catatan
yang buruk bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Peristiwa tersebut
membuat banyak pelaku sektor ekonomi yang merasakan kerugian.

1

2

Perusahaan- perusahaan besar dan perbankkan menjadi sasaran utamanya.
Krisis ekonomi tersebut membawa keterpurukan bagi perekonomian
Indonesia, tepatnya saat masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Soeharto dimana terjadi guncangan terhadap ekonomi dan juga politik.
Banyak perusahaan besar yang bangkrut karena tidak mampu membeli bahan
baku impor yang meningkat, disertai dengan cicilan hutang dari nilai tukar
rupiah terhadap dollar AS yang menurun dan mengalami fluktuasi secara
terus-menerus. Akibatnya banyak tenaga kerja misalnya para buruh pabrik
yang diberhentikan bahkan tanpa pesangon yang sesuai. Hal ini dikarenakan
perusahaan tidak mampu menutupi kerugian yang dialami. Meskipun
demikian disisi lain ternyata semua permasalahan ekonomi yang dialami
perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak terjadi pada UMKM (usaha mikro
kecil menengah) yang dapat bertahan dari dampak krisis ekonomi bahkan
UMKM semakin berkembang dengan baik.2 Sektor usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) merupakan komponen paling utama penting bagi upaya
pemberdayaan ekonomi rakyat. Ini terbukti bahwa sektor UMKM secara
potensi mempunyai modal sosial untuk berkembang wajar dan bertahan pada
semua kondisi dan relative mandiri karena tidak tergantung pada dinamika
sektor moneter secara nasional. Sektor UMKM mempunyai potensi yang
menyerap tenaga kerja, menyumbang devisa, penghasil berbagi barang murah,
dan terjangkau oleh keutamaan ekonomi rakyat dan distribusi menyebar luas.3

2

Renol Lubis and Kasyful Mahalli, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengusaha Umk Untuk Menggunakan Jasa Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Di Kota
Medan,” n.d., hal,56.
3
Sukirno Sudono, Pengantar Ekonomi Mikro (Jakarta: LPPE-UI, 1999), hal,71.
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Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.4
Dalam pelaksanaan pembiayaan harus memenuhi aspek syariah dan aspek
perekonomian. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan
kepada nasabah, bank syariah harus berpedoman pada syariat islam.
Sedangkan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan hal-hal syariah pada
bank lain dengan mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi hasil antara
bank dengan nasabah.5
UMKM di Kota Jambi. Diharapkan, melalui pembiayaan yang diberikan
oleh bank syariah dengan penyaluran pembiayaan, UMKM di Kota Jambi
akan dapat memenuhi kebutuhan permodalan dimaksud. Dapat dilihat bahwa
UMKM mengalami perkembangan dari tahun 2014 - 2018 dan persentasenya
selalu meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Banyak bank syariah
yang menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, maka salah satunya Bank
Syariah Mandiri (BSM). BSM sebagai salah satu bank syariah yang sudah
lama ada di Jambi sejak awal sudah memiliki komitmen untuk membantu
usaha-usaha kecil ini melalui penyaluran pembiayaan. BSM sendiri
merupakan bank syariah terbesar di Indonesia memiliki portofolio hampir

4

Hasanah Fiddiatun, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah,”
Yogyakarta, 2017, hal,15.
5
Rivai Vaitzhal and Arniyan Arifin, Islamic Banking : Sebuah Teori Konsep Dan
Aplikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal,680.

4

70% adalah pembiayaan UMKM.

6

Demikian juga dalam pembiayaan yang

disalurkan BSM Area Jambi.
Tabel I.1 Data UMKM Kota Jambi Tahun 2014 – 2018
Perkembangan UMKM Kota Jambi

Tahun

Jumlah UMKM

Persen (%)

2014

10.274

2,50%

2015

10.556

2,75%

2016

10.868

3%

2017

11.221

3,25%

2018

11.641

3,50%

Rata-rata

3,00%

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tingkat pertumbuhan UMKM di
Kota Jambi di setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
Dimana rata-rata persentase dari tahun 2014-2018 yaitu 3,00%. Potensi
UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut tidak dapat
dilakukan dengan mudah, masih banyak permasalahan-permasalahan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM itu sendiri. Kendala
yang di hadapi UMKM adalah masalah financial berupa kekurangan modal.

6

Jambiupdate.co, “Bank Syariah Entaskan Kemiskinan - Jambiupdate.Co
|Berita
Jambi
Paling
Update,”
JAMBIUPDATE.CO,
accessed
March
28,
2020,https://www.jambiupdate.co/artikel-bank-syariah-entaskan-kemiskinan.html.
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dalam pembiayaan, nasabah pasti ingin mendapatkan modal atau pembiayaan
yang berbasis syariah atau tanpa riba. Maka dari itu pembiayaan modal kerja
pada bank syariah mandiri menjadi jawabannya. Akan tetapi alasan yang
menyebabkan UMKM sulit untuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan
yaitu tingkat kepercayaan pihak perbankan terhadap nasabah. Permasalahan
ini umumnya terjadi pada UMKM-UMKM yang baru memulai usaha atau
pemula, yang belum memiliki izin usaha, berlokasi di daerah-daerah
pedalaman, dengan kondisi infrastruktur yang relative kurang memadai,
sehingga sulit dijangkau oleh lembaga-lembaga keuangan. inilah yang
menjadi pemicu pihak perbankan sulit untuk memberikan pembiayaan
dikarenakan oleh prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan perbankan
sebagai bagian dalam manajemen resiko dalam penyaluran pembiayaan.
Selain itu, sulitnya memperoleh bantuan dana dari perbankan yaitu sejumlah
persyaratan yang sulit dipenuhi oleh UMKM, seperti keharusan adanya
agunan dan bermacam-macam urusan administrasi. Bahwa kita akui tidak
semua UMKM pemula atau yang baru memulai usaha mempunyai agunan
yang cukup besar untuk diajukan kepada pihak perbankan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa alasan alasan yang
menyebabkan UMKM sulit untuk mengajukan pembiayaan yaitu tingkat
kepercayaan dan agunan.7

7

Abdul Azis and A Herani Rusland, “Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” n.d., 96.
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Tabel I.2 Data Pembiayaan Yang Disalurkan
BSM Untuk UMKM Tahun 2014-2018
Pembiayaan Modal
Tahun

Kerja

Jumlah Nasabah

Rata-Rata Per
Nasabah

2014

Rp. 2.340.000.000

31 Nasabah

Rp. 75.483.871

2015

Rp. 4.050.000.000

34 Nasabah

Rp. 119.117.647

2016

Rp. 9.550.000.000

47 Nasabah

Rp. 203.191.489

2017

Rp. 12.240.000.000

51 Nasabah

Rp. 240.000.000

2018

Rp. 17.860.000.000

72 Nasabah

Rp. 248.055.556

Sumber: Bank Syariah Mandiri Kota Jambi
Dari data di atas dapat di ketahui bahwa pembiayaan modal kerja di Bank
Syariah Mandiri dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan
dari tahun ke-tahun hal itu juga di iringi oleh pertumbuhan jumlah nasabah
yang di biayai dari tahun ke-tahun.
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari‟ah adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau
biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang
operasional dan produknya. dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an dan
Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam

7

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.8
Fungsi utama kedua dalam perbankan syariah yaitu penyaluran dana
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan
dana lainnya sesuai dengan syariah. Sebagian besar penyaluran dana kepada
pihak ketiga ialah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan
oleh pihak Bank secara garis besar di lihat dari segi akadnya, dapat di bedakan
menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha,
dan sewa menyewa. Ketiga jenis pembiayaan yang di salurkan Bank Syariah
memiliki karakteristik yang berbeda sehingga imbalan yang akan di peroleh
Bank Syariah juga berbeda. Pembiayaan dengan akad jual beli akan
menghasilkan margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerja sama usaha
akan menghasilkan pendapatan bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad sewa
akan menghasilkan pendapatan sewa.9
Bila lalu digunakan sudut pandang kepentingan lembaga bank itu sendiri,
justru pilihan atas murabahah dibandingkan mudharabah atau musyarakah
adalah pilihan yang paling menarik, menguntungkan dan relatif mengandung
resiko kecil. Mengapa? Ada sejumlah alasan. Pertama, barangkali murabahah
adalah produk

yang mudah di

ekuivalen dengan pola perbankan

konvensional. Konsekuensinya, produk ini mudah dipahami oleh bank dan
masyarakat sekaligus. Oleh karena itu pula, produk ini mudah disosialisasikan.
Kedua, karena bentuknya yang mudah dipahami, maka juga mudah dilakukan
8

Setia Budhi Wilardjo,“Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia“ hlm.3
Ismail, Pembankan Syariah, (Jajarta: Prenadamedia Group, 2011), hal,36

9

8

perhitungan, sehingga produk murabahah relatif mudah dijual, dan sekaligus
mengandung resiko kecil di mata bank. Oleh sebab itu, adalah wajar bila
perbankan syariah lebih menyukai dan membesarkan portofolio dalam bentuk
produk murabahah tersebut.10 Hal tersebut akan membuat pembiayaan
murabahah dalam bentuk jual beli cash maupun cicil lebih di prioritaskan dari
pada pembiayaan modal kerja seperti mudharabah dan musyarakah, dengan
alasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa banyaknya lesing maka bisa
menyebabkan bank syariah lebih mempercepat pembiayaan suatu lesing
tersebut di bandingkan dengan pembiayaan modal kerja.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dengan ini penulis
melakukan penelitian dengan judu: “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja
pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM di Kota
Jambi”
B. Batasan Masalah
1. Penelitian ini mengambil obyek penelitan pada pengusaha umkm yang
menggunakan jasa pembiayaan modal kerja pada bank syariah mandiri.
2. Faktor-faktor yang diteliti adalah Pembiayaan Modal Kerja dan
Peningkatan UMKM.
C. Rumusan Masalah
Dari hal-hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka
rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

10

Muhammad Akhyar Adman, Dari Murabhah menuju Musyarakah, upaya mendorong
optimalisasi sektor riel (Jurnal, JAAI Volume 9 No.02, 2005), hal,161
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1. Seberapa Besar Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah
Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM Di Kota Jambi?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modak Kerja Pada Bank Syariah
Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM Di Kota Jambi?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pembiayaan Modak Kerja
Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM Di Kota Jambi
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Modak Kerja Pada
Bank Syariah Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM Di Kota Jambi
E. Manfaat penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat penelitian yang akan
dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta
wawasan peneliti khususnya yang berkaitan dengan Pengaruh Pembiayaan
Modak Kerja Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM
Di Kota Jambi.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada
khususnya Pengaruh Pembiayaan Modak Kerja Pada Bank Syariah
Mandiri Terhadap Peningkatan UMKM Di Kota Jambi.
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F. Kerangka Teori
1. Pengusaha
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 1
angka 5 menyebutkan bahwa pengusaha adalah:11
a. Orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum

yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiribmenjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia

mewakili

perusahaan

sebagaimana

dimaksud

yang

berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
Pada prinsipnya pengusaha adalah yang mejalankan perusahaannya
baik milik sendiri ataupun bukan. Sebagai pemberi kerja, pengusaha
adalah

seorang

pengusaha

dalam

hubungan

pekerja/buruh.

Pekerja/buruh bekerja di dalam suatu hubungan kerja dengan
pengusaha sebagai pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha dapat disimpulkan adalah
orang yang memperkerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan
upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah
pihak.12

11

“UU No.13 Thn 2003 - Ketenagakerjaan,” accessed March 28, 2020,
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm.
12
Soepomo Imam, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: Djambatan, 2003), hal,70.
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2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
a. Usaha Mikro
Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha
mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun
2008). Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.
Ciri-ciri usaha Mikro menurut Indriyatni adalah:13
1. Jenis komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat
berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat
berpindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun,
dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah.
5. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas
lainnya, seperti NPWP. Umumnya belum memiliki akses kepada

13

Lies Indriyatni, “Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan
Usaha Mikro Dan Kecil ( Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat),” JURNAL STIE
SEMARANG 5, no. 1 (February 11, 2013): hal,57.
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perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga
keuangan non Bank seperti lembaga keuangan mikro.
b. Usaha Kecil
Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja
kurang dari 50 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995,
kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:14
1. Memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk
tanah dan tempat pembangunan usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
3. Milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau usaha besar.
4. Bentuk usaha perorangan, koperasi, dan badan usaha berbadan hukum
maupun yang tidak berbadan hukum.
Karakteristik Usaha Kecil menurut Tambunan antara lain:15
1. Beberapa beroperasi di sektor formal, berapa tidak terdaftar, sedikit
yang bayar pajak.
2. Organisasi dan manajemen dijalankan oleh pemilik, tidak ada
pembagian tenaga kerja internal, manajemen dan struktur organisasi
formal, serta sistem pembukuan formal.
3. Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji.
14
15

“UU NO_9_1995.Pdf,” n.d.
T.H Tambunan Tulus, UMKM Di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal,58.
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4. Beberapa memakai mesin-mesin terbaru.
5. Banyak berpendidikan baik dan dari rumah tangga non miskin banyak
yang bermotivasi bisnis/ mencari profit.
6. Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit
formal.
7. Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya
hubungan-hubungan bisnis dengan Usaha Besar (UB).
8. Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha cukup tinggi.
9. Banyak

yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani

kelas menengah ke-atas
c. Usaha Menegah
Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk
memproduksi barang atau jasa untuk di perniagakan secara komersil dan
mempunyai omset penjualan lebih dari 1 (satu) miliar. kriteria usaha
menengah adalah sebagai berikut:
1. 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 miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

14

Dalam profil usaha di Indonesia yang dikutip dari Musa Hubeis,
jumlah usaha menengah yaitu 361.052 unit atau 0.86% dengan
kesempatan kerja 10,54% dari kesempatan kerja nasional. Meski kecil tapi
sangat bermakna bila dibandingkan antara usaha kecil dan mikro dengan
usaha besar. Jumlah usaha kecil dan mikro yaitu 41.301.263 unit (99.13%)
dengan kesempatan kerja 88,92%, sedangkan usaha besar 2.158 (0,01%)
dengan kesempatan kerja 0,5.16
3. Perbankan Syariah
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank adalah
suatu badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat
dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf
hidup rakyat.17 Berdasarkan prinsipnya, Bank syariah merupakan bank
yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip syariah.18
Perbankan

syariah

adalah

suatu

sistem

perbankan

yang

dikembangkan berdasarkan syariah islam. Karakteristik sistem perbankan
syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan
alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat
dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi
yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

16
17

Tulus, hal,280-285.
Sudarsono Heri, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),

hal,61.
18

Akbar Nur Pribadi, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Modal Kerja
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia,” n.d., hal,5.
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dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam
bertransaksi keuangan.19 Produk-Produk Bank Syariah antara lain yaitu:
a. Al-Wadiah (Simpanan)
Al-Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.
Prinsip al-Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak
lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan di
kembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya. Penerima
simpanan tersebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah.
Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang
dimaksud dengan “ Akad Wadi‟ah ” adalah akad penitipan barang atau
uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang
diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan,
keamanan, serta keutuhan barang atau uang.20
b. Pembiayaan dengan Bagi Hasil
Ada dua macam akad bagi hasil dari perbankan syariah yaitu akad
mudharabah dan akad musyarakah. Kedua akad ini hampir sama satu
sama lain dan dalam praktiknya diperbankan perbedaanya hanya
terletak pada komposisi permodalan usaha.
Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak
dimana pemilik modal (Shahibul Maal) mempercayakan sejumlah
modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
19

Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007 - 2013,” Economics Development Analysis
Journal 2, no. 4 (2013), https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3206.
20
Ghofur Anshori Abdul, Perbankan Syariah Di Indonesia, ( Yogyakarta: Gajah Mada,
2016), hal,72
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pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan
kontribusi 100% modal shahibul maal dan keahlian dari mudharib.21
Murabahah adalah akad jual beli dengan atas suatu barang dengan
harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya
penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan
besarnya keuntungan yang diperolehnya.22
c. Bai‟al-Murabahah
Bai‟al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual
harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli
ditambah keuntungan yang diinginkan.
Murabahah adalah transaksi jual beli (barang yang akan
menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan transaksi kredit (pinjam
meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).23
d. Al-Ijara
Al-Ijara adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan atas barang itu sendiri.
e. Bai‟as-salam
Bai‟as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian
hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

21

Imam Mustofa, Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal,78
Imam Mustofa, Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal,78
23
Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam, (Yogyakarta: Kaukaba
anggota IKAPI, 2014), hal,410
22
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f. Bai‟al-istihna
Bai‟al-istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan
produsen (pembuat barang).
g. Al-Wakalah (Amanat)
Al-Wakalah (Amanat) adalah penyerahan atau pendelegasian atau
pemberian mandate dari satu pihak kepada pihak lain.
h. Al-Kafalah (Garansi)
Al-Kafalah

(Garansi)

merupakan

jaminan

yang

diberikan

penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau yang ditanggung.
i. Al-Hawalah
Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang
kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
j. Ar-Rahn
Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik
sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.24
4. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan defisit unit.25 Pembiayaan secara luas, berarti financing atau
pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk menduung

24

Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002),
hal,180-190.
25
Syafi „i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Prees,
2001), cet-1, hal,160
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investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan
oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk
mendifinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan,
seperti Bank syariah kepada nasabah.26
Menurut

Ahmad

Sumiyanto,

Pembiayaan

adalah

aktivitas

menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana,
memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang
produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan
bertanggung jawab.27
Disisi lain, menurut Adiwarman Karim, Pembiayaan merupakan salah
satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas
penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.28
Sedangkan definisi dari modal kerja menurut Djarwanto, modal kerja
adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek. Kelebihan
ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva
lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi
ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva
lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukkan
tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin
kelangsungan usaha di masa mendatang.

26

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, tt), cet-1,

h.260
27

Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, (Yogyakarta: ISES Pub, 2008), hal,

165
28

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada,2013), hal,113
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Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek
yang diberikan kepada perusahaan untuk mempunyai kebutuhan modal
kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan
modal kerja maksimum satu tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan
kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan ata
dasar hasil analisis terhadap debitue dan fasilitas pembiayaan secara
keseluruhan.29
Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja menurut Kasmir terdiri
dari 2, yaitu:
1. Jenis Prusahaan
Jenis kegiatan perusahaan dalam praktiknya meliputi dua macam
yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non jasa
(industri). Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika
dibandingkan dengan perusahaan jasa. Diperusahaan industri, investasi
dalam bidang kas, piutang dan persediaan relatif lebih besar jika
dibandingkan dengan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan
modal kerjanya.
2. Syarat pembiayaan
Syarat Kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan
dengan mencicil (angsuran) juga sangat mempengaruhi modal kerja.
Untuk meningatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan
salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang
29

Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013) hal,234
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secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk
membeli barang dengan cara pembayaran diangsur (dicicil) beberapa
kali untuk jangka waktu tertentu. Hal yang perlu diketahui dari syaratsyarat kredit dalam hal ini adalah :
a. Syarat Untuk Pembelian Bahan atau Barang Dagangan
Syarat untuk pembelian bahan atau barang yang akan
digunakan untuk memproduksi barang mempengaruhi modal kerja.
Pengaruhnya

berdampak

terhadap

pengeluaran

kas.

Jika

persyaratan kredit lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar
demikian pula sebaliknya, syarat untuk pembelian bahan atau
barang dagangan juga memiliki kaitannya dengan sediaan.
b. Syarat Penjualan Barang
Dalam syarat penjualan, apabila syarat kredit diberikan relatif
lunak seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan
semakin besar dalam sektor piutang. Syarat-syarat kerdit yang
diberikan apakah 2/10 net 30 atau 2/10 net 60 juga akan
mempengaruhi penjualan kredit. Agar modal kerja diinvestasikan
dalam

sektor

piutang

dapat

diperkecil,

perusahaan

perlu

memberikan potongan harga. Kebijakan ini disamping bertujuan
untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya,
juga untuk memperkecil kemungkinan risiko utang yang tidak
tertagih (macet).

21

c. Waktu Produksi
Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu yang digunakan
untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal
kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin pendek
waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka
semakin kecil modal kerja yang dibutuhkan.
d. Tingkat Perputaran Persediaan
Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja
cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat
perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi, demikian pula
sebaliknya. Dengan demikian dibutuhkan perputaran sediaan yang
cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan
harga

serta

mampu

menghemat

biaya

penyimpanan

dan

pemeliharaan sediaan.
5. Peningkatan UMKM
Dalam kamus bahasa Indonesia, peningkatan merupakan proses, cara
atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya. 30 Dalam
berusaha terdapat berbagai faktor-faktor dalam pelaksanaan berusaha,
faktor-faktor itu adalah:31
a. Sumber daya Manusia
b. Modal dan uang

30

Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press,
1991), hal,1620.
31
Ismail Solihin,Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Prenada
Media Group,2006), hal,27.
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c. Bahan baku
d. Peralatan dan mesin
e. Tanah dan bagunan
f. Entrepreneurship dan intrapreneurship.
g. Teknologi
h. Informasi
i. Pelanggan
Faktor-Faktor Keberhasilan Usaha kecil Menurut Erliah mengatakan
bahwa suatu usaha dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah
jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam
permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan.
Berbagai kekuatan yang ada pada usaha kecil dapat memberikan kontribusi
bagi keberhasilan usaha kecil. Faktor-faktor keberhasilan usaha adalah:32
1. Fleksibilitas usaha yang besar Usaha kecil dapat melakukan perubahan
rencana usaha lebih cepat dibandingkan perusahaan besar, sehingga dapat
menanggapi perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat.
2. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan.
Usaha kecil dapat memberikan respon yang cepat kepada perubahan selera
pelanggan, karena memiliki hubungan yang lebih intens dengan
pelanggan.
3. Biaya tetap lebih rendah Biaya tetap adalah berbagai biaya yang
perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume
32

Ismail Solihin, Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus, (Jakarta: Prenada
Media Group,2006), hal,127.
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produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah , sehingga
dapat menetapkanharga jual lebih rendah.
4. Pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar Termotivasi karena berharap
dapat memperoleh keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan
hidupnya.
G. Tinjauan pustaka
Tabel I.3
HASIL PENELITIAN TERDAHULU
No.

Peneliti

Judul Penelitian

1.

Annisa
Kurniati
(2017)33

Pengaruh
Pembiayaan Modal
Kerja Terhadap
Pendapatan
Pengrajin Industri
Kecil Tempe

2.
Adinda
Nurrizki
(2014)34

33

Pengaruh
Pembiayaan Modal
Kerja Terhadap
Tingkat Pendapatan
Mitra Koperasi Jasa
Keuangan Syariah
IBU Mandiri
Serpong

Metode
Penelitian
Kuantitatif

Kuantitatif

Hasil Penelitian
Dari
hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
ada
pengaruh yang positif dan
signifikan antara modal kerja
terhadap pendapatan pengrajin
industri kecil tempe didesa
sambak
kecamatan
kajora
kabupaten megelang yaitu untuk
taraf signifikan 5% hasilnya
lebih besar yakni 11,09 > 1,740.
Dari
hasil
analisis
Uji
t
menunjukkan bahwa pembiayaan
modal kerja berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan mitra, dengan
variabel jangka waktu dan resiko.
Sedangkan variabel kepercayaan,
kesepakatan, dan balas jasa
berpengaruh tetapi tidak signifikan.

Annisa Kurniati, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Pengrajin Industri
Kecil
Tempe
di
Desa
Sambak
Kecamatan
Kajoran
Kabupaten
Magelang,” OIKONOMIA - Jurnal Pendidikan Ekonomi 2, no. 3 (September 10, 2013),
http://ejournal.umpwr.ac.id/index.php/oikonomia/article/view/1167.
34
Nurrizki Adinda, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan
Mitra Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Ibu Mandiri Serpong,” Program Studi Manajemen
Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2014.
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3.

Susanti
(2018)35

Analisis
Pembiayaan Modal
Kerja Dalam
Meningkatkan
Pendapatan Usaha
Anggota Baitul
Tamwil
Muhammadiyah
Bina Masyarakat
Utama Way Dadi
Bandar Lampung

4.

Rosalina
Pebrica
Mayasari(
2014)36

Pengaruh
Pemberian Kredit
Terhadap Tingkat
Pendapatan Usaha
Kecil dan
Menengah
(UKM) Studi
Kasus Pada PT.
Bank Mandiri
(Persero) Tbk
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Kuantitatif

Kuantitatif

Berdasarkan
hasil
uji
data
normalitas dengan melihat output
One-Sample
KolmogorovSmirnov, bahwa nilai probabilitas
variabel
sebelum
pembiayaan
sebesar 0.094 > 0,005, dan untuk
variabel
sesudah
pembiayaan
sebesar 0,074 > 0,05 menunjukkan
bahwa data berdistribusi normal.
Sedangkan
uji T-Test (Paired
Sample Test) bahwa diketahui nilai
sig. (2-tailed) sebesar 0.00 < 0.05
maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat
perbedaan
signifikan
antara pendapatan sebelum dan
sesudah melakukan pembiayaan
modal kerja. Dari hasil penelitian
dapat
disimpulkan
bahwa
pembiayaan dari Baitut Tamwil
Muhammadiyah Bina Masyarakat
Utama efektif dalam meningkatkan
modal usaha anggota.
Hasil penelitian bahwa kredit
modal kerja berpengaruh positif
dan
signifikan
trehadap
pendapatan bersih dan besar
pengaruhnya sebesar 82,4%

Susanti, “Analisis Pembiayaan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha
Anggotabaitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung,”
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2018.
36
Pebrica Mayasari Rosalina, “Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Tingkat
Pendapatan Usaha Kecil Dan Menegah (UMKM) (Studi Pada PT. Bank Mandri (Persereo)
Tbk.),” Universitas Tridinanti Palembang 3 (2014).
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5.

Dia
Oktavia
sari
(
2017 ) 37

37

Pengaruh
pemberian
Pembiayaan
Modal Kerja
Terhadap
Peningkatan
Pendapatan Usaha
Nasabah Bank
BTN syariah
Palembang

Kuantitatif

Berdasarkan hasil penelitian,
pembiayaan
modal
kerja
berpengaruh positif signifikan
terhadap peningkatan pendapatan
usaha nasabah. Hal ini diperkuat
oleh uji t yang menghasilkan nilai
t sebesar 6,586 > 2,00030. Hal ini
berarti
hubungan
antara
pembiayaan modal kerja terhadap
peningkatan pendapatan usaha
nasabah berpengaruh positif. Nilai
positif tersebut menunjukkan
pengaruh yang searah.

Oktavia Sari Dia, “Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap
Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank Btn Syariahpalembang,” Palembang, 2017.
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H. Kerangka Pemikiran
Kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau model atau skema
dalam bentuk narasi atau uraian yang menerangkan bagaimana hubungan
suatu teori dengan faktor-faktor tertentu yang telah terbukti atau teruji
dalam suatu masalah tertentu.38 Berdasarkan landasan teori yang telah
diuraikan dalam tinjauan pustaka sebelumnya, berikut ini merupakan
kerangka berpikir yang berfungsi sebagai acuan sekaliagus mencerminkan
pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan perumusan
hipotesis. Adapun dari hubungan antar variabel adapun kerangka pemikiran
yang dapat ditunjukkan adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

(X)

(Y)

Keterangan :
X1

: Pembiayaan Modal Kerja

Y

: Peningkatan UMKM

XY

: Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan
UMKM

38

Junaidi Amir, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapanya (Jambi: IPB PRESS,
2009), hal,86.
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I. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta
empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat
dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian,
belum jawaban empiric.39
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Diduga pembiayaan modal kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan
UMKM
Ha : Diduga Pembiayaan Modal Kerja Berpengaruh terhadap Peningkatan
UMKM

39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Dan R&D, Cet. 25 (Bandung: Alfabeta,
2017), hal,63.
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J. Operasional Variabel
Tabel I.4
Operasional Variabel
Variabel

Definisi

Indikator

Pembiayaan

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek a. Memenuhi Kebutuhan

skala
Likert

yang di berikan Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha nasabah untuk b. Peningkatan Produksi

Modal

membiayai kebutuhan peningkatan produksi, yang arti luas dapat c. Peningkatan Kualitas
Kerja (X1)

meningkatkan produksi maupun kualitas produksi, atau mutu hasil produksi d. Keperluan Perdagangan
dan untuk peningkatan keperluan pedagang.40

Peningkatan
UMKM (Y)

Peningkatan adalah sejumlah uang yang yang diperoleh dari hasil

a. Meningkatkan

kegiatan badan usaha atau jasa setelah dikurangi biaya produksi dan pajak

Pendapatan

atau hasil kerja dari penjualan atau pelunasan utang selama satu periode

Likert

b. Pelunasan Hutang

yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa
atau dari kegiatan lainya yang merupakan kegiatan utama badan usaha.41

40

Hasanah Fiddiatun, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menjadi Nasabah Pembiayaan Di
Lembaga Keuangan Syariah,” Yogyakarta, 2017, hal,67.
41
ar Nur Pribadi, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia,” n.d., hal, 26.

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode statistic yang menyangkut
pendugaan parameter, pengujian hipotesis dan hubungan antara dua sifat
(peubah) atau lebih bagi parameter-parameter yang mempunyai sebaran
(distribusi normal) tertentu yang diketahui. Penggolongan metode kuantitatif
yang peneliti gunakan yaitu regresi linear sederhana.42
B. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh
suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan
data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang
sedang diteliti. Data primer ini disebut data asli atau baru.43 Data primer
dalam penelitian ini adalah data-data yang berkenaan dengan Pengaruh
Modal kerja pada Bank Syariah Mandiri terhadap peningkatan UMKM di
kota Jambi.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah
jadi, sudah di kumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam

42

Gunawan Imam, Pengantar Statistika Inferensial (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal,12.
Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), hal,103.
43
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Bentuk publikasi. Yang dimaksud dengan data sekunder di sini adalah datadata yang mendukung data primer yaitu diantaranya data-data yang berkenaan
dengan Pengaruh Modal kerja pada Bank Syariah Mandiri

terhadap

peningkatan UMKM di kota Jambi.. Data sekunder bersumber dari informasi,
dokumen-dokumen, jurnal atau literature lainnya.
C. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Kuesioner/Angket
Pengumpulan data dilakukan dengan cara yang disajikan dalam bentuk
pernyataan-pernyataan kepada responden.44 Instrumen dalam penelitian ini
bersifat terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka adalah jika jawaban tidak
disediakan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup adalah jika alternatifalternatif jawaban telah disediakan.45
Kuesioner yang dipakai di sini adalah model tertutup karena jawaban
telah disediakan. Dan pengukurannya menggunakan skala likert, yaitu
skala yang berisi lima tingkat referensi jawaban dengan pilihan jawaban
sebagai berikut:

44
45

Muhamad, hal,142.
Muhamad, hal,142-143.
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Tabel II.1 Alternatif Jawaban dengan Skala Likert
Simbol

Alternatif Jawaban

Nilai

SS

Sangat Setuju

5

Simbol

Alternatif Jawaban

Nilai

S

Setuju

4

KS

Kurang Setuju

3

TS

Tidak Setuju

2

STS

Sangat Tidak Setuju

1

Kuesioner dalam penelitian ini diberikan kepada pengusaha UMKM di
kota jambi yang menggunakan jasa pembiayaan modal kerja pada bank
syariah mandiri di kota jambi.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai halhal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, surat
kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pengusaha
UMKM untuk menggunakan jasa pembiayaan modal kerja pada bank
syariah mandiri di kota Jambi.
3. Wawancara
1. Wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui
permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang
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dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan.46 oleh karena ini dalam melakukan wawancara, pengumpul data
telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis yang alternative jawabannya telah di siapkan.47 Berdasarkan hasil
wawancara, Pembiayaan yang di lakukan Bank Syariah Mandiri Kota
Jambi untuk memberikan pembiayaan tehadap pelaku usaha UMKM,
berdasarkan wawancara yang dilakukan, nasabah pembiayaan modal kerja
menyatakan bahwa setelah mendapatkan tambahan modal usaha, terjadi
peningkatan usaha yang dijalankan oleh para pedagang. Yang mana
peningkatan tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan
volume barang dagang, peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 48 Populasi
dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang menggunakan jasa
pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Mandiri Dikota Jambi.
Tabel II.2 Populasi Penelitian

46

No

Tahun

Jumlah Nasabah

2015

31 Nasabah

1

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deksriptif Kuantitatif (Jakarta: Gp Press Group,
2013), hal,101.
47
Mukhtar, hal,138.
48
Mukhtar, hal,80.
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2015

34 Nasabah

2

2016

47 Nasabah

3

2017

51 Nasabah

4

2018

72 Nasabah

5

235Nasabah

Total

2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil
dari populasi itu.49 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk
pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan
sampel telah ditentukan oleh peneliti dengan kriteria tertentu. Adapun
sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 70 orang dari total
populasi

berjumlah

235

orang

dengan

tingkat

kesalahan

Pengambilan sampel diperoleh berdasarkan rumus slovin yaitu:

n=

49

Mukhtar, hal,80-81.

10%.
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Keterangan:
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = error (Tingkat Kesalahan) 10%
Maka dari perhitungan rumus diperoleh:

n=

n = 70,15

untuk memudahkan penelitian dalam pengolahan data maka penelitian
membulatkan sampel dari 70,15 menjadi 70 sampel.
E. Teknik Analisis Data
Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengelola
data-data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Uji Validitas
Validitas adalah sejauh mana perbedaan yang didapat melalui
pengukur

mencerminkan

perbedaan

yang

sesungguhnya

diantara

responden yang diteliti.50 Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan
program SPSS yang dinyatakan dengan nilai correted item total
50

Jakarya Yahya, Mengelola Data Penelitian Kuantitatif Dengan Spss (bandung:
Alfabeta, 2015), hal,104.
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correlation. adapun untuk rumus pengujian validitas instrument peneliti
menggunakan rumus Product Moment Person :

rxy =

⦋

⦌⦋

⦌

Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi belah dua
N

= jumlah sampel uji coba

ƩX

= jumlah skor pernyataan ganjil

ƩY

= Jumlah skor pernyataan genap

ƩXY = Jumlah skor perkalian X dan Y
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah satu ukuran dari variabilitas jawaban lewat
pengulangan percobaan konseptual. Reliabilitas menekankan pertanyaan
apakah responden konsisten dan stabil dalam jawabannya. Dengan kata
lain, satu instrumen ukuran disebut reliabel atau andal jika pengukuran
dilakukan berulang kali terhadap konsep menghasilkan nilai konstan atau
tidak berubah.51 Menurut Mohd Majid Konting, nilai reabilitas alpha
cronbach dengan nilai 0,60 sering digunakan sebagai nilai reliabilitas
dalam suatu penelitian. Maka dari itu, peneliti menggunakan alpha
cronbach 0,60 dalam penelitian ini.52 Setelah Kuisioner disusun dan
dilakukan uji coba pada 88 sampel, maka hasil uji tersebut dicari tingkat
reliabilitas. Uji Reliabilitas yang digunakan adalah formula Alfa dengan
rumus, yaitu :
51

Silalahi Ulber, Metode Penelitian Sosial Kuantitatif (Bandung: PT Refika Asitama,
2015), hal,462.
52
Sofyan, Metode Penelitian Kuantitatif, hal,55.

36

r11= ⦋

⦌⦋

⦌

Keterangan :
r11 = reliabilitas
k

= banyaknya butir pernyataan

ab2 = jumlah varian butir
t2 = varian total
F. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data
berdistribusi

normal

sehingga

dengan

uji

t

dan

regresi

dapat

dilaksanakan.53
2. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah varians berbeda dari satu pengamatan
kepengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu
model itu heteroskedastisitas yaitu dengan memperhatiakn plot dari
sebaran residual (*ZRESID) dan variabel yang diprediksikan (*ZPRED).
Jika sebaran titik-titik dalam plot tidak menunjukkan adanya suatu pola
tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari asumsi
heteroskedastisitas.54
3. Uji Linieritas

53

Umar Husaini dan Purnomo R., Pengantar Statistik: Edisi Kedua (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2006), hal,109.
54
Imam, Pengantar Statistika Inferensial, hal,103.
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Linieritas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai
hubungan yang linier atau signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai
prsyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS
dengan mengunakan Test for linierity pada taraf signifikan 0,05. Dua
variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi
(Liniearity) kurang dari 0,05.55

G. Uji Regresi Linier Sederhana
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier sederhana. Analisis bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara
Pembiayaan Modal Kerja terhadap peningkatan UMKM. untuk membuktikan
ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas (x) atau dengan
sebua variabel terikat (y). Rumus Regresi Linier sederhana adalah sebagai
berikut:

Y = a + b1 X1 + e
Keterangan:
Y : Peningkatan UMKM
X : Pembiayaan Modal Kerja

55

a

: Konstanta

b

: Koefisien Regresi

e

: error

Priyanto Duwi, Paham Analisa Statistik Data Dengan SPSS (Jakarta: Mediakom, 2010), hal,7173.
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H. Uji Hipotesi
1. Uji t (Uji Parsial)
Hipotesis dalama penelitian ini menggunakan analisis regresi linier
sederhanan, yaitu untuk mengukur pengaruh antar variabel terhadap suatu
variabel, alat yang digunakan adalah regresi linier sederhana.56
Pengambilan keputusannya sebagai berikut:
Apabila thitung > ttabel Maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
Apabila thitung < ttabel Maka H0 diterima dan Ha ditolak, berarti tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel
terikat.
Pada tingkat signifikan 5 persen dengan kriteria pengujian yang
digunakan sebagai berikut :
Jika sig > 0.05, maka H1 diterima
Jika sig < 0.05, maka H1 ditolak
2. Koefisien Determinasi (R square)
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang
terbaik dalam analisis regresi dalam hal ini ditunjukkan oleh besarnya
koefisien diterminasi. Koefisien diterminasi (R2) digunakan untuk
mengetahui presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Dari sini akan diketahui besar variabel independen akan mampu
menjelaskan variabel dependennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh

56

Anwar Saifuddin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal,24.
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sebab-sebab di luar model. Besarnya koefisien diterminasi berkisar antara
0 sampai dengan 1 atau 0≤ R2 ≤ 1, yang berarti variasi dari variabel bebas
semakin dapat menjelaskan variasi dari variabel tidak bebas bila angkanya
mendekati 1.57 Pada penelitian ini juga akan digunakan koefisien
determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan jumlahnya
Observasinya, karena lebih menggambarkan kemapuan yang sebenarnya
dari variabel untuk menjelaskan variabel dependen.
I. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri
dari sub-sub, masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi
masih berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika
penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas tentang pendahuluan, mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori,
tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis
BAB II METODE PENELITIAN
Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang meliputi
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,
teknik analisis data.

57

Sunyoto Danang, Analisis Regresi Dan Hipotesis (Yogyakarta: CAPS, 2011), hal,87-88.
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BAB III SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAAN
Bab ini akan membahas dan menguraikan secara rinci gambaran umum
tentang objek penelitian yaitu perusahaan Bank Syariah Mandiri
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menguraikan hasil analisis data yang meliputi penyajian data sesuai
dengan alat analisis yang digunakan dalam pembahasan.
BAB V PENUTUP
Merupakan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik
dari pembahasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai
pihak yang berkepentingan.

BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Jambi
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jambi berdiri pada tahun 2003
yang gedungnya pada saat itu berdiri di Jl. Dokter Sutomo, Kota Jambi. Lalu
seiring meningkatnya perkembangan nasabah yang melakukan transaksi
pada BSM sendiri maka, dibuka kembali cabang pada tahun 2006. Bank
Syariah Mandiri pun berkembang karena telah meningkatnya aset yang
dimiliki, sehingga dilakukan pemindahan gedung pada tahun 2016 yang
bertempat di Jl. Gatot Subroto. Pelayanan semakin tumbuh dengan baik
karena dengan tampilan baru dan membuat kenyamanan yang baik terhadap
nasabah. ada daerah Jambi nasabah yang melakukan transaksi pada Bank
Syariah Mandiri meningkat terus, sehingga perkembangan aset yang dimiliki
oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jambi meningkat pesat, sehingga
dilakukan kebali renovasi yang lebih luas dan nyaman kembali untuk para
nasabah. Aset Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jambi saat ini mencapai
5,9 triliyun, penyaluran pembiayaan mencapai 4,80 triliyun dan dana pihak
ketiga mencapai 4,63 triliyun.
PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jambi memiliki rank tertinggi
kedua yaitu dengan predikat platinum dalam pencapaian aset, pembiayaan,
pelayanan terbaik dari seluruh Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia,
keunggulan yang dicapai oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Area Jambi
mendapatkan

banyak

sekali

apresiasi

41

dari

berbagai

direksi

Bank
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Syariah Mandiri seluruh Indonesia. Sehingga Kantor Area Jambi dijadikan
tempat belajar dalam meraih pencapaian tertinggi.
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri
1. Visi
“Bank Syariah Mandiri”
Bank Syariah Terdepan: menjadi bank syariah yang selalu
unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada
segmen consumer, micro, SME, commercial, corporate.
Bank Syariah Modern: menjadi bank syariah dengan sistem
layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
2. Misi
a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri
yang berkesinambungan.
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang
melampaui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran
pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
f.

Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
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C. Struktur Organisasi
Bank Syariah Mandiri Area Jambi

Area Manajer

Area
Consumer
Financing

Officer

Staff
Banking

CBRM
Consumer
Banking Retail
Manager
Junior

Micro
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D. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri
Sebagai bank lainnya, ada beberapa produk yang ditawarkan pada nasbah.
Untuk meunjang pelayanan operasional, PT Bank Mandiri Syariah
menawarkan beberapa produk-produk dan jasa-jasa perbankan yaitu:
1. Pendanaan
a. Tabungan
Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah
yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
1. Tabungan Berencana BSM
Tabungan berjangka dengna nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian
bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai
target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.

2. Tabungan Simpatik BSM
Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah,
yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syaratsyarat tertentu yang disepakati.
3. Tabungan BSM
Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad mudharabah
mutlaqah yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
4. Tabungan BSM Dollar
Tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya
dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan
menggunakan slip penarikan.
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5. Tabungan Mabrur BSM
Tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan
ibadah haji dan umroh.
6. Tabungan Kurban BSM
7. Tabungan BSM Investasi Cendikia
Tabungan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat dalam
melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi
putra atau putri.
Akad :
Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah.
Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal
(shohibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh
keuntungan, yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib ( bank) diberikan
kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah
investasi.

b. Deposito
1. Deposito BSM
Deposito BSM adalah produk investasi berjangka yang penarikannya
hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai
kesepakatan.
Manfaat:
a. Sarana investasi terarah sesuai syariah
b. Pilihan jangka waktu : 1,2,6, dan 12 bulan
c. Aman dan terjamin
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d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
e. Bagi hasil kompetitif Fasilitas :
1. Automatic Roll Over (ARO)
2. Bagi hasil dapat ditambahkan kenilai pokok deposito, transfer
atau pemindahbukuan
2. Deposito BSM Valas
Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka yang
penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu
sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
Manfaat:
a. Sarana investasi terarah sesuai syariah
b. Pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan
c. Aman dan terjamin
d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
e. Bagi hasil kompetitif
Fasilitas:
a. Automatic Roll Over (ARO)
b. Bagi hasil dapat ditambahkan ke nilai pokok deposito, transfer atau
pemindah bukuan
Akad:
Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah, mudharabah
mutlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shohibul maal)
dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang
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kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini,
mudharib (bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal
atau menentukan arah investasi.
3. Giro BSM
Giro BSM adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan bayar lainya dengan prinsip wadiah yad adh-dhamanah.
Manfaat:
a. Aman dan terjamin
b. Kemudahan bertransaksi financial, cocok bagi para pengusaha
c. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan Fasilitas:
1. Buku cek dan atau bilyet giro
2. Layanan standing order
3. Fasilitas ATM (khusus perorangan)
Akad:
Akad yang digunakan adalah akad wadi‟ah yad adh- dhamanah. Wadi‟ah
yad adh-dhamanah adalah akad penitipan uang antara pihak yang
mempunyai uang dengan tujuan untuk menjaga keutuhan uang, dimana
pihak penerima titipan berhak memanfaatkan berikut tanggung jawab atas
pengembalian kepada pihak yang menitipkan uang.

4. Obligasi
a. Obligasi BSM

48

5. Pembiayaan
a. BSM Customer Netword Financing
b. Pembiayaan Resi Gudang
c. PKPA
d. Pembiayaan Endukasi BSM
e. BSM Implan Pembiayaan Dana Berputar
f. Pembiayaan Griya BSM Optima
g. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi
h. Pembiayaan Umroh
i. Pembiayaan BSM DP 0%
j. Gadai Emas Syariah Mandiri
k. Pembiayaan Mudharabah BSM
l. Pembiayaan Musyarakah BSM
m. Pembiayaan Murabahah BSM
n. Pembiayaan Talangan Haji BSM
o. Pembiayaan dengan Agunan Investasi terkait BSM
p. Pembiayaan Kepada Pensiunan
q. Pembiayaan Peralatan Kedokteran Pembiayaan Istihna BSM
r. Qard
s. Ijarah Mutahiyah Bitamlik
t. Hawalah
u. Salam
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6. Jasa
a. Jasa Produk
1. BSM card
2. Sentra Bayar BSM
3. BSM SMS Bangking
4. BSM Mobile Bangking GPRS
5. BSM Net Bangking
6. Pembayaran Melalui Menu Pemindah Buku di ATM (PPBA)
7. Bank Garansi BSM
8. BSM Letter of Credit
b. Jasa Operasional
1. Transfer Lintas Negara BSM Westren Union
2. Kliring BSM
3. Transfer Dalam Kota
4. Taransfer Valas BSM
5. Pajak Online BSM
6. Referensi Bank BSM
7. BSM Standing Order
c. Jasa Investasi
1. Reksadan

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan
kepada 70 responden yang merupakan Nasabah Bank Mandiri Syariah
yang melakukan Peebiayaan modal Kerja. Berikut ini adalah data
karakteristik konsumen:
a. Karakteristik Nasabah Berdasarkan Jenis kelamin

No

Tabel IV.1
Usia Responden
Jenis Kelamin
Jumlah (Orang)

1
2

Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
Sumber: (Data Primer)

51
19
70

Persentase (%)
73%
27%
100

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa yang paling
banyak melakukan pembiayaan modal adalah dari kalangan laki-laki
yaitu 73% dari pada perempuan yaitu 27%.
b. Karakteristik Nasabah Berdasarkan Usia

No

Tabel IV.2
Jenis Kelamin Responden
Usia (Tahun)
Jumlah (Orang)

1
2

20-34
35-55
Jumlah
Sumber: (Data Primer)

24
46
70

50

Persentase (%)
34
66
100
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Berdasarkan data tabel diatas, usia responden penelitian 20-34
tahun sebanyak 24 orang atau 34%, usia 35-55 tahun sebanyak 46 orang
atau 66%.
c. Karakteristik Nasabah Pendapatan
Tabel IV.3
Pendapatan
No

Jenis Pekerjaan

1
2
3
4

Rp 500.000,-s/d Rp 1.000.000,Rp 1.000.000,-s/d Rp 2.000.000,Rp 2.000.000,-s/d Rp 3.000.000,> Rp 3.000.000
Jumlah
Sumber: (Data Primer)

Jumlah
(orang)
1
13
24
32
70

Persentase
(%)
1
19
34
46
100

Berdasarkan data tabel diatas diketahui persentase pendapatan
Rp500.000,-s/d Rp1.000.000,- sebanyak 1 orang atau 1%, selanjutnya
nasabah pendapatan Rp1.000.000,-s/d Rp2.000.000,- sebanyak 13 atau
19%,

selanjutnya

nasabah

pendapatan

Rp

2.000.000,-s/d

Rp

3.000.000,-sebanyak 24 atau 24%, dan nasabah pendapatan > Rp
3.000.000 sebanyak 32 atau 46%.
B. Hasil Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner
tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya dengan
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membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. rhitung > rtabel jika rhitung lebih
besar dari rtabel maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut dikatakan valid.
a. Pembiayaan Modal Kerja (X)
Tabel IV.4
Hasil Uji Validitas Pembiayaan Modal Kerja (X)
Item
Pertanyaan
1
2
3
4
5

R Hitung

R Tabel

Keterangan

0,658
0,564
0,787
0,685
0,688

0,198
0,198
0,198
0,198
0,198

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel IV.4 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel.
Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan
Modal Kerja (X) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
b. Peningkatan UMKM (Y)
Tabel IV.5
Hasil Uji Validitas Peningkatan UMKM (Y)
Item
Pertanyaan
1
2
3
4
5
Sumber: Hasil olah data

R Hitung

R Tabel

Keterangan

0,481
0,749
0,679
0,875
0,884

0,198
0,198
0,198
0,198
0,198

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Peningkatan
UMKM (Y) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
2. Uji Reabilitas
Realibilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan realibel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan/pernyataan adalah konsisten. Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Tabel IV.6
Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Pembiayaan Modal Kerja
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.719

5

Sumber: Hasil Olah Data
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac‟s Alpha sebesar 0,719 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semua pernyataan dari Pembiayaan Modal Kerja (X) teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan relibel.
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Tabel IV.7
Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Peningkatan UMKM
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.794

5

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac‟s Alpha sebesar 0,794 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semua pernyataan dari Peningkatan UMKM (Y) teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan relibel.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah di
kumpulkan berdistribusi normal atau di ambil dari papulasi normal. Uji
normalitas di gunakan untuk menguji apakah data yang di gunakan
berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data yang
berdistribusi normal. Pengujian dilakukan dengan mengunakan kurva
normal propability plot, dengan ketentuan jika titik-titik pada grafik
menyebar dan berhimpit mengikuti sekitar garis diagonal maka data
yang di gunakan berdistribusi secara normal. Berikut hasil uji
nomalitas:
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Gambar IV.1
kurva normal probability plot

Berdasarkan gambar grafik normal probability plot dapat diketahui
bahwa sebaran titik-titik disekitar garis diagonal, yang berarti data
tersebut berdistribusi normal sehingga model regresi dapat dipakai
untuk prediksi probability berdasarkan masukan variabel independen
b. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dan
adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan
pada model regresi. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedestitas
pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi
yang tidak terjadi heteroskedastistas jika:
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1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran

titik-titik

data

tidak

boleh

membentuk

pola

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar
kembali. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.
Hasil uji heterokedesitas dapat di lihat sebagai berikut:
Gambar IV.2
Hasil Uji HeterosKedesitas

Dari gambar grafik scatterplot diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada
sumbu Y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut
juga homokedastisitas karena variance dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain tetap.
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c. Uji Lineritas
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah data yang
dianalisis berhubungan secara linier atau tidak. Uji lineritas dilihat dari
nilai sig liniearity. Jika nilai sig < α = 0,05 maka model regresi adalah
linier dan sebaliknya.
Tabel IV.8
Hasil Uji linieritas

ANOVA Table
Sum of

Mean

Squ
ares
Peningkatan UMKM *

Between

Squ
df

are

(Combined)

398.934

11

Linearity

360.303

1

38.631

10

3.863

Within Groups

190.337

58

3.282

Total

589.271

69

Pembiayaan

Group

Modal Kerja

s
Deviation from
Linearity

36.267

F
11.051

.000

360.303 109.792

.000

1.177

Berdasarkan tabel IV.8 diperoleh nilai sig linearity sebesar 0,000 <
α = 0,05 artinya terdapat hubungan linier secara signifikan antar
variabel pembiayaan modal kerja (X) dengan Variabel Peningkatan
UMKM (Y).

Sig.

.325
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4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier sederhana. Analisis bertujuan untuk mengetahui pengaruh
antara Pembiayaan Modal Kerja terhadap peningkatan UMKM. untuk
membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel
bebas (x) atau dengan sebua variabel terikat (y). Rumus Regresi Linier
sederhana adalah sebagai berikut:
Tabel IV.9
Hasil Pengujian Persamaan Regresi Linier Sederhana
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Pembiayaan Modal Kerja

Coefficients

Std. Error
2.793

1.693

.868

.084

Beta

t

.782

Sig.

1.650

.104

10.344

.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

Y=  + 1X1 + e
Y= 2,793 + 0,868 (X) + e
Persamaan regresi linier tersebut dapat di interprestasikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta () sebesar 2,793 menunjukkan bahwa jika variabel
Pembiayaan Modal Kerja dianggap konstan atau sama dengan nol (0)
terhadap Peningkatan UMKM adalah sebesar 2,793.
b. Pembiayaan Modal Kerja (X) sebesar 0,868 menyatakan bahwa
Variabel Pembiayaan Modal Kerja terdapat hubungan positif dengan
nilai Peningkatan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
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kenaikan Pembiayaan Modal Kerja sebesar satu satuan akan
menyebabkan kenaikan nilai Peningkatan UMKM sebesar 0,868
5. Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (t)
Hasil uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel
secara individual (parsial) variabel-variabel independen (Pembiayaan
Modal Kerja) terhadap variabel dependen (Peningkatan UMKM) atau
menguji signifikan konstanta dan variabel dependen. Hasil perhitungan
uji t dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :
Tabel IV.10
Hasil pengujian uji t
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
Pembiayaan Modal Kerja

Std. Error
2.793

1.693

.868

.084

Coefficients
Beta

t

.782

1.650

.104

10.344

.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

Dengan nilai ttabel α = 5% dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau
100-1-1 = 68 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel
independen). Maka ttabel (α = 0,05; df =68) diperoleh sebesar 1,667.
Untuk

mengetahui

besarnya

pengaruh

variabel

independen

(Pembiayaan Modal Kerja) terhadap variabel dependen (Peningkatan
UMKM) dapat dilihat dari nilai signifikan setiap variabel.

Sig.
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1. Dari hasil perhitungan tabel IV.10, Pembiayaan Modal Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan UMKM karena nilai
thitung > ttabel atau 10,344 > 1,667 dan nilai signifikan yang
dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa variabel
Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap
Peningkatan UMKM.
b. Koefisien Determinasi (R Square)
Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya
variabel independen (Pembiayaan Modal Kerja) terhadap variabel
dependen (Peningkatan UMKM).
Tabel IV.11
Hasil Pengujian Uji R Square
b

Model Summary

Model
1

R
.782

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.611

.606

1.83499

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Modal Kerja
b. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya R square (R2) adalah
0,611. Hasil ini menunjukkan bahwa 61,1 % menunjukkan bahwa
variabel Pembiayaan Modal Kerja (X) terhadap variabel Peningkatan
UMKM (Y) sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% nilai
Peningkatan UMKM dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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c. Pembahasan
Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pembiayaan modal kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan UMKM artinya
setiap penambahan skor pembiayaan modal kerja akan meningkatkan
pendapatan usaha nasabah. Pembiayaan modal

kerja merupakan

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara
kuantitatif (jumlah hasil Produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan
kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau
peningkatan utility of place dari suatu barang. Artinya setiap penambahan
skor pembiayaan modal kerja akan meningkatkan pendapatan usaha
nasabah. Jika ada penurunan terhadap pembiayaan modal kerja akan
menurunkan pendapatan usaha nasabah.
Hal ini di perkuat dan di dukung dari Hasil dari uji regresi liner
sederhana menyatakan bahwa Variabel Pembiayaan Modal Kerja terdapat
hubungan positif dengan nilai Peningkatan UMKM. Hal ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan Pembiayaan Modal Kerja sebesar satu satuan akan
menyebabkan kenaikan nilai Peningkatan UMKM sebesar 0,868. Dari
hasil perhitungan Uji t (parsial) Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh
signifikan terhadap Peningkatan UMKM karena nilai thitung > ttabel atau
10,344 > 1,667 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka
hal ini berarti bahwa variabel variabel Pembiayaan Modal Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan UMKM. Sedangkan uji R
square menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Modal Kerja (X)
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terhadap variabel Peningkatan UMKM (Y) sebesar 61,1%. Sedangkan
sisanya 38,9% nilai Peningkatan UMKM dipengaruhi atau dijelaskan oleh
faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan pada
pengujian Pembiayaan modal kerja terhadap Peningkatan UMKM sebagai
berikut:
1. Hasil Pengujian regresi linier sederhana

menyatakan bahwa setiap

kenaikan Pembiayaan Modal Kerja sebesar satu satuan akan menyebabkan
kenaikan nilai Peningkatan UMKM sebesar 0,868 dan Hasil dari uji t
(parsial)

Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap

Peningkatan UMKM.
2. Pembiayaan modal kerja berpengaruh terhadap Peningkatan UMKM
sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% nilai Peningkatan UMKM
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan
faktor-yang mempengaruhi Peningkatan UMKM. Adapun saran-saran yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak terkait
supaya dapat meningkatkan UMKM dengan memperlihatkan kekurangan
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yang harus diperbaiki dari segi Pendanaan Modal Kerja

terhadap

Peningkatan UMKM tersebut.
2. Bagi Akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian
selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan dengan Peningkatan
UMKM.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan bisa menemukan faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi Peningkatan UMKM.
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No. Responden:
I. Petunjuk Pengisian
Responden yang terhormat, bersama ini saya memohon kesediaan untuk
mengisi data kuesioner yang diberikan Informasi yang anda berikan
merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penyusunan
skripsi saya. Oleh karena itu kepada responden, saya sebagai peneliti
mengharapkan:
a. menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa
jawaban anda tidak berhubungan dengan benar dan salah.
b. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu
jawaban yang paling sesuai menurut teman-teman sekalian.
II. Identitas Responden
Nama

:……………………………………………

Jenis Kelamin

:

Pria

Wanita

Umur

:

20-34

35-55

Penghasilan

:

< 1 Jt

1 > 2 Jt

2 – 3 Jt

> 3 Jt

Keterangan Pengisian Lembar Pernyataan:

III.

SS

= Sangat Setuju

S

= Setuju

KS

= Kurang Setuju

TS

= Tidak Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

Pernyataan Mengenai Variabel

A. Pembiayaan Modal Kerja (X)

No

Pernyataan

1.

Pembiayaan
Modal
kerja
sangat
membantu dalam menyelesaikan masalah
modal

2.

Pembiayaan
modal
kerja
sangat
membantu dalam mengembangkan usaha

3.

Pembiayaan
modal
kerja
sangat
membantu meningkatkan produksi

4.

Pembiayaan
modal
kerja
sangat
membantu dalam menyelesaikan masalah
pembiayaan likuiditas

5.

Pembiayaan modal kerja dapat mengatasi
masalah ekonomi dalam masyarakat

ST

TS

RG

S

SS

B. Peningkatan UMKM (Y)
No

Pernyataan

1.

Pendapatan
usaha
nasabah
semakin
meningkat setelah menerima pembiayaan
modal kerja

2.

Nasabah tidak ragu lagi dengan manfaat
pembiayaan modal kerja yang sangat
membantu dalam meningkatkan tingkat
pendapatan

3.

Proses peminjaman pembiayaan modal kerja
sangat mudah

4.

Nasabah tidak terbebani dalam pengembalian
cicilan pembiayaan

5.

Pembiayaan
modal
kerja
sangat
menguntungkan antara kedua belah pihak

STS

TS

RG

S

SS

LAMPIRAN II HASIL UJI SPSS
2. Hasil Uji Validitas Pembiayaan Modal Kerja (X)
Item Pertanyaan
1
2
3
4
5

R Hitung
0,658
0,564
0,787
0,685
0,688

R Tabel
0,165
0,165
0,165
0,165
0,165

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

R Tabel
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3. Hasil Uji Validitas Peningkatan UMKM (Y)
Item Pertanyaan
1
2
3
4
5

R Hitung
0,481
0,749
0,679
0,875
0,884

4. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Pembiayaan Modal Kerja (X)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.719

5

5. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Peningkatan UMKM (Y)

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.794

6. Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas

5

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

c. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table
Sum of
Squares
Peningkatan

Between

UMKM *

Groups

(Combined)

Mean
df

Square

F

Sig.

398.934

11

360.303

1

38.631

10

3.863 1.177

Within Groups

190.337

58

3.282

Total

589.271

69

Linearity

Pembiayaan

36.267 11.051
360.303

109.79
2

.000
.000

Modal Kerja
Deviation from
Linearity

.325

J. Hasil Pengujian Persamaan Regresi Linier Sederhana

Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
2.793

1.693

.868

.084

Pembiayaan Modal Kerja

Coefficients
Beta

t

.782

Sig.

1.650

.104

10.344

.000

a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

K. Uji Hipotesis
a. Uji Parsial (T)
Coefficients

a

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
2.793

1.693

.868

.084

Pembiayaan Modal Kerja
a. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

b. Koefisien Determinasi (R Square)
b

Model Summary

Model
1

R
.782

R Square
a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.611

.606

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Modal Kerja
b. Dependent Variable: Peningkatan UMKM

1.83499

Coefficients
Beta

t

.782

Sig.

1.650

.104

10.344

.000
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