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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, adalah sebagai makhluk 

yang sempurna. Dalam menjalani kehidupan manusia memiliki dua kewajiban 

yang harus dilakukan secara seimbang, yaitu Pertama, kewajiban antara manusia 

dengan Tuhannya yang dilandasi dengan keimanan yang disempurnakan dengan 

ketaqwaan, Kedua kewajiban antara manusia dengan sesamanya, hal ini 

dipraktekan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Kehidupan 

sosial ekonomi dilakukan dengan kegiatan bisnis, baik transaksi barang maupun 

transaksi keuangan. Transaksi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga 

keuangan bank dan non bank. Hingga sekarang masih banyak transaksi keuangan 

dengan berlandaskan bunga. Padahal bunga adalah riba. 

Larangan terhadap praktek riba telah disampaikan secara jelas dalam al-

qur’an karena riba menimbulkan kerusakan di masyarakat baik secara ekonomi, 

sosial, maupun moral. Dengan demikian, setiap kegiatan muamalah tidak boleh 

mengandung unsur ribawi. Terkait hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba, dan sejak dikeluarkannya fatwa 

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang pengharaman riba tersebut, hanya 

masyarakat mulai merubah pola kegiatan ekonomi khususnya dibidang perbankan 

dengan beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah.(Antonio, 

2001,cet.ke 1,hlm.25-26) 
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Dasar pemikiran terbentuknya bank Islam bersumber dari adanya larangan 

riba, Allah swt berfirman Q.S.Ar-Ruum/30:39 

نْ  ِّ َۚوَمآ ٰاتَْيتُْم مِِّّ ْندَ ّٰللاه ِّيَْربَُو۠ا فِّْيٓ اَْمَوالِّ النَّاسِّ فَََل يَْربُْوا عِّ بًا لِّ ِّ ْن رِّ َزٰكوةٍ  َوَمآ ٰاتَْيتُْم مِِّّ

فُْونَ  ىَِٕك هُُم اْلُمْضعِّ
ٰۤ
ِّ فَاُوٰل ْيدُْوَن َوْجهَ ّٰللاه  تُرِّ

 

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah 

pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).”( Q.S. Ar-Ruum/30:39) 

Allah swt melarang hambanya yang beriman untuk melakukan riba. Riba 

dalam sistem ekonomi Islam merupakan hal yang diharamkan karena mengambil 

sesuatu yang bukan hak milik demi mendapatkan keuntungan hal ini pulalah yang 

menjadi pedoman dalam berdirinya bank syariah adalah bank yang dalam 

operasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam. Tidak menawarkan riba 

tetapi bagi hasil yang ditetapkan terlebih dahulu oleh nasabah antara bagian 

keuntungan yang didapatkan nasabah dan bagian keuntungan yang didapat oleh 

bank. 

Diversification among subindustry is defeningan environment where banks 

compete with other financial service companies to provide mutually 

exclusive products and services to the same customers. (Penza & Bansal, 

2001, hlm. 2) 

Bank syariah di indonesia memang sudah mulai berkembang seiring 

bertambahnya waktu, para nasabah ditawarkan dengan bermacam-macam produk 

yang jauh dari riba dan berbasis syariah. 

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melalukan kegiatan perbankan, 
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finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang 

membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian 

keuntungan setinggi-tingginya.(Umam, khotib. 2016, hlm. 32) 

Pembiayaan merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena 

pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian 

dengan pendapatan dan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan 

instrumen pembiayaan perbankan syariah yamg merupakan sumber pendapatan 

yang dominan.  

Bank Syariah Indonesia KCP A.Yani Banjarmasin terdapat berbagai 

macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana salah satu produk 

penyaluran dana yang diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan modal kerja 

usaha menggunakan akad mura>bahah. Akad mura>bahah adalah akad jual beli 

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang 

disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank memberi barang yang 

dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah, harga jual bank adalah 

harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati bank harus 

memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. (Muhammad, 2000, hlm. 103) 

The contract of murabahah may well be the backbone of much of Islamic 

banking. Simply put, murabahah is a “cost plus” sale, where a seller dis 

closes to a potential buyer the cost at which a certain asset was sourced 

or purchase and whereby the seller and buyer subsequently negotiate on 

the profit margin at which the good or asset is sold final buyer “. 

(Kureshi & Hayat, 2014, hlm. 15) 
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Pembiayaan modal kerja usaha merupakan produk pembiayaan jual beli 

yang pelakunya adalah pengusaha mikro menengah kebawah, tujuan pembiayaan 

ini untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan modal kerja usaha ini 

diperuntukkan bagi wirausaha dan pengusaha dengan lama usaha minimal 2 

tahun untuk produk pembiayaan mikro. Pembiayaan ini diberikan kepada calon 

nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia 

lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir 

jangka waktu pembiayaan. (Jundiani, 2009, hlm. 124-126) 

Pada sisi lain untuk mengajukan pembiayaan, nasabah akan diberikan 

beberapa persyaratan yaitu seperti tujuan pembiayaan, batas minimum dan 

maksimum usia nasabah, identitas usaha serta ketentuan jaminan. Selain 

persyaratan-persyaratan tersebut petugas account office (AO) juga harus 

melakukan kajian kelayakan pembiayaan. Jika nasabah tidak memenuhi standar 

kelayakan pembiayaan akan ditolak.  

Dalam perbankan pembiayaan yang sehat mengharuskan setiap 

pembiayaan harus memenuhi standar teknis, seperti kelayakan pinjaman, 

kelayakan bisnis, kelayakan hukum, kelayakan keuangan dan kelayakan jaminan. 

Penerapan tersebut mau tidak mau harus diterapkan oleh bank karena selain hal 

tersebut sudah menjadi keharusan, bank pun mengharapkan jaminan keamanan 

atas dana yang telah dihimpun serta harapan mendapatkan return yang 

optimal.(Kasmir, 2000, hlm.25) 

Tahap terpenting dalam pembiayaan yaitu analisis kelayakan menjadi 

tombak dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. dimana 
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pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, 

pembiayaan bermasalah atau kedit macet biasanya disebabkan oleh pihak 

nasabah. Kredit dapat macet karena adanya penyimpangan dalam usaha yang 

dijalankan nasabah, adanya kegagalan nasabah dalam  mengelola usahanya, serta 

menurunnya tingkat ekonomi. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat 

terciptanya solusi dan terhindar dari resiko kerugian kepada kedua belah pihak.  

Sehingga dalam menganalisis studi kelayakan pembiayaan harus 

menggunakan prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, condition, dan 

collateral. 

Dalam pembiayaan Modal Kerja Usaha memiliki perbedaan dengan 

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

memiliki prosedur, manajerial tersendiri dalam memberikan pembiayaan dan ada 

tahapan yang perlu dilalui terutama kelayakan mengenai pembiayaan Modal Kerja 

Usaha tersebut. Selain kelengkapan fisik, seperti pemberkasan pihak bank juga 

harus memastikan calon nasabah tersebut benar-benar layak atau tidak untuk 

menerima pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, penelitian ini membahas 

mengenai “Analisis Kelayakan Nasabah  pada pembiayaan  Modal Kerja Usaha di 

Bank Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Modal Kerja 

Usaha yang digunakan Bank Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin? 

2. Apa Kendala Dalam Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Modal 

Kerja Usaha Pada Bank Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditentukanlah 

tujuan penelitian ini, yaitu: 

1.  Untuk Mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah Pada Pembiayaan Modal 

kerja usaha di Bank Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin 

2. Untuk mengetahui kendala dalam Analisis Kelayakan Nasabah Pada 

Pembiayaan Modal kerja usaha di Bank Syariah Indonesia KCP A Yani 

Banjarmasin.  

D. Signifikansi Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  ini,  diharapkan  dapat  memberikan  

manfaat secara teoritis maupun secara praktis, antara lain : 

1.   Secara Teoritis 

a. Sebagai tambahan referensi bagi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

perbankan syariah, serta menambah wawasan bagi penulis dan 

pembaca. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan 

penelitian terkait masalah ini dari sudut pandang yang  berbeda. 

2.   Secara Praktis 

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

merumuskan Kelayakan Pembiayaan modal kerja usaha pada Bank 

Syariah Indonesia KCP. A Yani Banjarmasin. 
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E.   Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari 

penelitian ini, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Analsis kelayakan 

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. (poerwadarminta, 2002, hlm.37) 

Sedangkan kelayakan merupakan perihal layak (patut, pantas). 

(Poerwadarminta, 2002, hlm.571) 

 Jadi, analisis kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam 

untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan 

seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. 

Kelayakan dari segi calon peminjam tersebut yang layak untuk dinilai oleh Bank 

Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin sebagai anggota pembiayaan. 

2. Nasabah 

Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan atau menjadi pelanggan 

bank (dalam hal keuangan). (Kbbi, 2008, hlm.952) Nasabah yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah yang melakukan 

pembiayaan modal kerja usaha pada bank Bank Syariah Indonesia KCP 

A. Yani Banjarmasin. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. 
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3. Pembiayaan  

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara lembaga (Bank Syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin) 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. (Firdaus. hlm. 127) 

4. Modal kerja usaha  

Modal kerja usaha merupakan komponen-komponen alat likuid, piutang 

dagang dan persediaan yang umumnya terdiri atas persediaan bahan 

baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi.  

Kebutuhan modal kerja adalah besarnya dana yang dibutuhkan oleh 

debitur untuk mendukung perputaran usahanya pada saat tertentu 

sehingga aliran dana akan terjaga baik pada kondisi lancar dan normal 

(Supriyono, Maryanto, 2011 hlm. 97) 

Secara umum yang dimaksud dengan Pembiayaan modal kerja usaha 

adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia 

KCP A. Yani Banjarmasin kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

F.   Kajian Pustaka  

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang 

sama berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terlebih 

dahulu, ada beberapa penelitian dengan apa yang akan penulis teliti diantaranya 
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adalah sebagai berikut. 

1. Aslihati (110110183) jurusan perbankan syariah fakultas syariah dan 

ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Analisis Penilaian 

Kelayakan Pembiayaan Mura>bahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Teladan Banjarmasin” dari hasil yang dibuat saudara Aslihati adalah 

pembiayaan mura>bahah pada koperasi jasa keuangan syariah teladan 

banjarmasin adalah pembiayaan bentuk modal kerja berupa uang sebagai modal. 

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara 

amanah, profesional dan mandiri. Penyaluran dana dalam koperasi jasa 

keuangan syariah adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota/calon 

anggota yang tidak bertentangan dengan syariah. 

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 

pembiayaan syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana 

pembiayaan dilembaga keuangan lainnya sama, dimaksud untuk. 

a. Menilai kelayakan usaha calon nasabah. 

b. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan 

c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Penilaian layak tidaknya pembiayaan harus didasari untuk menilai 

kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya 

pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai tentang 

kelayakan suatu pembiayaan. Perbedaannya dengan saudari aslihati adalah 

mengenai analisis penilaian kelayakan pembiayaan mura>bahah pada koperasi 
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jasa keuangan syariah teladan banjarmasin. Sedangkan peneliti membahas 

mengenai studi kelayakan nasabah pembiayaan Modal Kerja Usaha di bank 

syariah Indonesia KCP A. Yani Banjarmasin. 

        2. Adam Saputra (Nim 091160138) tahun 2013 dengan judul “Manajemen 

Pembiayaan Murābahāh PT. Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) Berkah 

Gemadana”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan. 

Penelitian ini bertujuan melihat manajemen pembiayaan Murābahāh pada PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Gemadana. Kurang efektif dan 

efisien dalam menerapkan manajemen pembiayaan sehingga diperlukan 

peningkatan yang baik. Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan 

murābahāh. perbedaan terletak pada tujuan dan tempat penelitian Adam Saputra 

bertujuan untuk megatasi bagaimana Manajemen Pembiayaan Murābahāh PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Gemadana. Sedangkan peneliti 

ini bertujuan untuk Kelayakan Pembiayaan Murābahāh pada Bank Syariah 

Indonesia KCP A.Yani Banjarmasin. 

 3. Agusrina  (Nim  070115975)  tahun  2010  dengan  Judul  “Penerapan 

Murābahāh oleh Koperasi Serba Usaha Mandiri di Kabupaten Kotabaru”. Skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam. Dalam penelitian 

Agusrina membahas mengenai bagaimana menerapkan murābahāh dalam 

koperasi tersebut serta mengenai hambatan yang ada pada masyarakat sekitar, 

karena keterbatasan pengatahuan pengetahuan masyarakat tentang usaha berbasis 

syariah yang baru dijalankan, sedangkan masyarakat lebih dulu mengetahui yang 

berprinsip konvensional. Jadi persamaan disini membahas tentang pembiayaan 
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murābahāh yang berprinsip syariah. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu 

peneliti ini memfokuskan dari segi kelayakan pembiayaan murābahāh pada Bank 

Syariah Indonesia KCP A. Yani banjarmasin dan tempat yang diteliti berbeda. 

G.   Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang mana disusun secara 

sistematis, dimana masing-masing BAB mempunyai pembahasan yang berbeda, 

tetapi merupakan suatu yang saling berhubungan dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut:   

Bab I adalah pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah yang menguraikan alasan peneliti memilih judul dan gambaran 

dari permasalaan yang diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam 

rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasi yang 

diiginkan. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi 

operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna 

umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan 

atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan 

skripsi secara keseluruhan. 

Bab II berisikan tentang landasan teori, kemudian dijabarkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang 

mendukung serta releven dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah 

yang diteiti dan informasi dari penelitian  

Bab III Metodologi penelitian yaitu menguraiakan lebih secara singkat 

mengenai objek penelitian dan metode yang digunakn penulis dalam melakukan 



12 
 

penelitian ini, seperti jenis penelitian, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek 

data dan sumber data, teknik pegumpulan data dan analisis data, serta tahapan 

penelitian. 

Bab IV Hasil yang berisi laporan hasil penulisan Di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam pada Jurusan Perbankan Syariah. Selanjutnya membahas 

mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasanya yang disesuaikan 

dengan metode penulisan pada bab III yaitu melalui teknik analisis Validitas dan 

Reabilitas dan uji deskriptif statistik sehingga dapat memberikan hasil penulisan 

dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban 

dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. 

Bab V Penutup dimana dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan 

terhadap permasalahan yang telah di bahas dalam uraian sebelumnya, maka 

selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu kepada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan para penulis selanjutnya. 


