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ABSTRAK 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya modal bagi calon pedagang 

untuk memulai usahanya, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya masih 

tergolong menengah ke bawah. Namun dalam hal ini BMT UGT Nusantara 

memiliki solusi yaitu menawarkan sistem pembiayaan murabahah bagi calon 

pedagang yang ingin memulai usaha namun masih terkendala oleh modal. Dan 

pada BMT ini nasabah lebih banyak mengambil pembiayaan murabahah 

dibanding jenis pembiayaan lainnya. BMT ini sangat cocok untuk masyarakat 

yang membutuhkan modal tanpa persyaratan yang menyulitkan. Penelitian ini 

juga bertujuan untuk mengatahui pengaruh pembiayaan murabahah yang 

diberikan BMT UGT Nusantara terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil 

di kota Banjarmasin.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

penyebaran kuesioner kepada 48 nasabah pembiayaan murabahah pada BMT 

UGT Nusantara Banjarmasin. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 

validitas, reliabilitas, normalitas, multikoliniearitas, heteroskedastisitas, analisis 

regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan uji parsial (uji-t). 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis regresi sebesar 0,959 

menunjukkan apabila variabel pembiayaan meningkat sebesar 1% maka variabel 

peningkatan pendapatan akan meningkat sebesar 0,959. Koefisien nilai regresi 

tersebut bernilai positif (searah), sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh 

pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan kecil adalah positif. Hal 

ini dapat diperkuat dengan nilai sig. lebih kecil dari nilai alpha yaitu 0,003 < 0,05 

yang berarti pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan pedagang kecil. Berdasarkan dari hasil uji t pembiayaan 

murabahah yaitu thitung > ttabel sebesar 3,109 > 1,679 sehingga variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan. 


