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  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah adalah mendistribusikan 

pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan 

bank maupun lembaga keuangan non bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan 

dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. 

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga.1 

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.2 

Pihak-pihak yang telah memberikan pembiayaan seperti bank-bank 

syariah yang biasa mendistribusikan pembiayaan yang kegiatannya untuk 

mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial).3 Kehadiran bank syariah merupakan 

salah satu solusi dari segala permasalahan yang ada. Bank syariah memberikan 

peranan yang amat penting terutama dalam menunjang pembangunan karena bank 

syariah dapat memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil mikro dan usaha 

                                                           
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, cet. Ke-1, (Yogyakarta: AMP YKPN), hlm. 304 
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hlm. 92 
3 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. Ke-5, (Yogyakarta: UNY Press), hlm.9  



2 

 

menengah dengan bagi hasil yang telah disepakati sehingga tidak merugikan salah 

satu pihak dimana hal tersebut merupakan pembiayaan modal kerja.4 

Dalam hal pemberian pembiayaan modal kerja, bank juga harus 

mempunyai daya analisis yang kuat tentang sumber pembayaran kembali, yakni 

sumber pendapatan (Income) proyek yang akan dibiayai. Pembiayaan harus dapat 

disediakan sebanyak mungkin kepada pengusaha, wirausaha, produksi yang 

memadai, dan distribusi barang dan jasa sehingga memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pokok domestik atau untuk ekspor. Sasarannya yaitu menjadikan 

pembiayaan modal kerja tersedia bagi sejumlah besar pengusaha. Dalam keadaan 

bagaimanapun juga, perbankan Islam tidak boleh menimbulkan kesenjangan 

pendapatan dan kekayaan atau mendorong konsumsi atau investasi barang yang 

secara sosial tidak diinginkan. Untuk tujuan ini, pembiayaan modal kerja harus 

dijalin rapi dengan sasaran masyarakat Islam dan perencanaan ekonomi.5 

Salah satu Lembaga Keuangan Bank Syariah adalah PT. Bank Negara 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang merupakan salah satu bank syariah 

yang berada di kota Palembang, bank syariah adalah bank yang mempunyai visi 

untuk pembiayaan terkemuka dan misi memberikan pelayanan tunggal dalam 

pembiayaan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah, 

meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk dan 

jasa. PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang memiliki 

peran dan fungsi yang sama dengan bank-bank syariah lainnya yakni 

menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat yang 

                                                           
4
 Siddiqi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Gema), hlm.12 

5 M. Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Jakarta, hlm. 123  
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berlandaskan prinsip syariah sekaligus sebagai intermediasi antara nasabah satu 

dengan nasabah lainnya.6 

Menurut Bapak Budi Septiawan, selaku Divisi Pembiayaan Produktif, 

fungsi pembiayaan modal kerja di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor 

Cabang Palembang adalah sebagai pembiayaan produktif. Dimana, pembiayaan 

produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 

dalam arti luas, antara lain untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi 

perdagangan maupun investasi. Data pembiayaan pada PT. Bank Negara 

Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang, bersifat perposisi antara 

pembiayaan lancar dan pembiayaan tidak lancar. Porsi persentase pembiayaan 

lancar dan pembiayaan tidak lancar sejauh ini lebih dominan pada pembiayaan 

lancar. Artinya pembiayaan tidak bermasalah pada usahanya, dan bisa membantu 

usaha karena pembiayaan yang diberikan dapat berkembang.  

Sedangkan terhadap pendapatan usaha pun ikut meningkat bahkan dapat 

menurun dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor promosi yang dilakukan, faktor 

internal, faktor eksternal, maupun makro ekonomi yang juga mempengaruhi. 

Apabila dari berbagai faktor tersebut dapat dilakukan dengan maksimal, maka 

akan menghasilkan peningkatan usaha nasabah dan jumlah nasabah yang 

melakukan pembiayaan modal kerja dapat meningkat.7 

Seiring dengan peningkatan pemberian pembiayaan modal kerja di 

perbankan syariah yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang 

                                                           
6 http://merapikancatatan.blogspot.com/2011/12/manajemen-pembiayaan-pada-bank-syariah. 

(diakses 6 November 2014) 
7 Wawancara pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Palembang, tanggal  21 November 2014 : 

14.28 WIB 
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Palembang, penyaluran Pembiayaan Modal Kerja (PMK) pada tahun 2013 

mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan jika dibandingkan dengan 

penyaluran pembiayaan modal kerja pada tahun 2012, 2011, dan 2010. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pembiayaan Modal Kerja  
Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang 

Periode 2010-2013 (per 31 Desember) 
 

Tahun Pembiayaan Modal Kerja Jumlah Nasabah 
2010 Rp 24.000.000.000,- 41 Debitur/Rekening 
2011 Rp 32.000.000.000,- 59  Debitur/Rekening 
2012 Rp 39.000.000.000,- 70 Debitur/Rekening 
2013 Rp 46.000.000.000,- 117 Debitur/Rekening 

Sumber: PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang - 20148 
 

Sebagai gambaran dipaparkan perhitungan pembiayaan modal kerja, pada 

tahun 2013 total jumlah keseluruhan pembiayaan modal kerja yang disalurkan 

sebesar Rp 46.000.000.000,- atau sebanyak 117 Debitur/Rekening (per 31 

Desember). Pada tahun 2012 total jumlah keseluruhan pembiayaan modal kerja 

yang disalurkan sebesar Rp 39.000.000.000,- atau sebanyak  70 Debitur/Rekening 

(per 31 Desember). Pada tahun 2011 total jumlah keseluruhan pembiayaan modal 

kerja yang disalurkan sebesar Rp 32.000.000.000,- atau sebanyak 59  

Debitur/Rekening (per 31 Desember). Sedangkan pada tahun 2010 total jumlah 

keseluruhan pembiayaan modal kerja yang disalurkan sebesar Rp 

24.000.000.000,- atau sebanyak  41 Debitur/Rekening (per 31 Desember). 

Dilihat dari total jumlah keseluruhan pembiayaan modal kerja yang 

disalurkan oleh bank kepada nasabah dapat diketahui jumlah kenaikan total 

                                                           
8 Wawancara pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang, tanggal  21 November 2014 : 

15.06 WIB  
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penyaluran terus meningkat pada tahun 2013 dibadingkan pada tahun 2012, 2011, 

dan 2010.  

Mengingat pentingnya produk-produk pembiayaan modal kerja tersebut 

guna meningkatkan pengembangan usaha pada nasabah. Maka berdasarkan latar 

belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: 

“PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL KERJA TERHADAP 

PENDAPATAN USAHA NASABA H PADA PT. BANK NEGARA 

INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG PALEMBANG ” 

 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha 

nasabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang ? 

2. Bagaimana hubungan diantara kedua variabel pembiayaan modal kerja 

terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang ? 

 
C. Batasan Masalah 

 
Dari rumusan masalah diatas, maka batasan masalah pada skripsi ini 

adalah bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha 

nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap 
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pendapatan usaha nasabah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor 

Cabang Palembang. 

 
E. Kontribusi Penelitian  

Hal penting dari sebuah peneliti an adalah kemanfaatan yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil  penelitian. Adapun 

kegunaan yang diharapkan dalam peneliti an ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya  

dengan prakteknya di dunia nyata yang ada kaitannya tentang 

pembiayaan modal kerja dalam kegiatan usaha serta untuk menambah 

wawasan atau pun memperluas cakrawala ilmu pengetahuan 

mengenai hal-hal bersifat sebagai sarana media belajar untuk dapat 

mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan secara ilmiah. 

2. Manfaat Bagi Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian pembiayaan modal 

kerja sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam. 

3   Manfaat Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia pengetahuan dan 

kiranya dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, permasalahan dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kontribusi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II.  Landasan teori dan pengembangan hipotesisyang menjelaskan tentang 

teori-teori yang telah dikaji dan juga fenomena hasil penelitian sebelumnya, 

mengembangkan hipotesis-hipotesis yang ada. 

Bab III. Metode Penelitian yang terdiri dari setting penelitian, desain penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, 

variabel-variabel penelitian, instrumen penelitian (uji validitas dan reliabilitas), 

dan teknik analisis data. 

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Palembang, mulai dari sejarah 

pendiriannya, visi, misi, struktur organisasi, produk-produk yang digunakan, dan 

persyaratan umum pengajuan pembiayaan modal kerja. Kemudian karakteristik 

responden, data deskriptif, analisis data yang digunakan, hasil pengujian hipotesis, 

dan pembahasan hasil penelitian. 
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Bab V. Kesimpulan yang terdiri dari simpulan yang menunjukkan keberhasilan 

tujuan dari penelitian serta saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian 

yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Landasan Teori 

 
1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah pendanaaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pembiayaan produktif  

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

produksi dalam arti luas, antara lain untuk meningkatkan usaha, 

baik usaha produksi perdagangan maupun investasi. 

b. Pembiayaan konsumtif  

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.9  

 

2. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. 

Secara makro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut: 

a. Peningkatan ekonomi umat 

Artinya dengan adanya pembiayaan mereka dapat mengakses 

ekonomi untuk meningkatkan taraf ekonominya. 

                                                           
9 Muhammad, Manajemen Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Tazkia Cendikiauha), hlm. 16 
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b.  Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. 

c.  Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan 

memberikan peluang usaha dalam meningkatkan daya produksi.  

d.  Membuka lapangan kerja baru. 

e. Tersedianya distribusi pendapatan. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan untuk upaya 

memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.10 

 
3. Unsur-unsur dalam Pembiayaan  

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 

pembiayaan adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

 Suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan 

(berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-banr diterima kembali 

dimasa yang akan dating. 

b. Kesepakatan 

 Keesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

 

 

                                                           
10 Ibid., hlm. 17 
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c. Jangka Waktu  

 Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang 

telah disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, 

dan panjang. 

d.  Resiko  

Resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja 

oleh nasabah yang lalai maupun resiko tidak sengaja. Seperti 

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur 

kesengajaan lainnya. 

e. Balas Jasa 

Bagi bank syariah, balas jasa merupakan keuntungan atau 

pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan, yang ditentukan 

dengan bagi hasil.11 

 
4. Macam-macam Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat 

terdiri dari berbagai jenis. Secara umum macam-macam pembiayaan dapat 

dilihat dari berbagai segi antara lain: 

a. Dilihat dari segi kegunaan 

 1. Pembiayaan investasi 

 Digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal 

serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. 

  

                                                           
11 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada),  hlm. 94       
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2. Pembiayaan modal kerja 

 Digunakan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, 

baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun 

secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil 

produksi. Serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan 

utility of palce dari suatu barang. 

b. Dilihat dari segi pembiayaan 

1. Pembiayaan produktif 

 Pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam rangka 

pembiayaan kebutuhan modal kerja dalam artian yang luas yaitu 

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

3. Pembiayaan perdagangan 

 Digunakan untuk perdagangan, seperti membeli barang 

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan 

barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini diberikan kepada 

supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang 

dalam jumlah besar, seperti pembiayaan ekspor dan impor.   
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c. Dilihat dari segi jangka waktu 

1. Pembiayaan jangka pendek 

 Pembiayaan yang jangka waktunya kurang dari satu tahun atau 

paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja contohya pembiayaan untuk peternakan ayam dan 

pertanian seperti tanaman padi. 

2. Pembiayaan jangka menengah 

Pembiayaan yang jangka waktunya berkisar antara satu tahun 

sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya 

pembiayaan untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan 

kambing. 

3. Pembiayaan jangka panjang 

 Pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 

diatas tiga tahun atau lima tahun. Contohnya pembiayaan untuk 

perkebunan karet, kelapa sawit, manufaktur, dan pembiayaan 

konsumtif seperti perusahaan. 

d. Dilihat dari segi jaminan 

1. Pembiayaan dengan jaminan 

 Pembiayaan yang diberikan dengan jaminan, jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya 

setiap yang dieluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang 

diberikan peminjam dana. 
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2. Pembiayaan tanpa jaminan 

 Pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang ataupun orang 

tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek 

usaha dan nama baik peminjam dana.  

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1. Pembiayaan pertanian 

 Pembiayaan yang digunakan untuk sektor perkebunan atau 

pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka 

pendek atau jangka panjang.  

2. Pembiayaan peternakan 

 Pembiayaan ini untuk pembiayaan jangka pendek, seperti 

peternakan ayam. Sedangkan pembiayaan jangka panjang, 

seperti peternakan kambing dan sapi. 

3. Pembiayaan industri 

Pembiayaan yang membiayai industri kecil, menengah, dan 

besar. 

4. Pembiayaan pertambangan 

Pembiayaan yang biasanya membiayai usaha tambang dalam 

jangka panjang, seperti emas, minyak, dan timah. 

5. Pembiayaan pendidikan 

 Pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk 

mahasiswa. 
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6. Pembiayaan profesi 

 Pembiayaan yang diberikan kepada profesional, seperti dosen, 

dokter, dan pengacara.  

7. Pembiayaan perumahan 

 Pembiayaan untuk membiayai atau pembelian perumahan.12 

  
5. Pengertian Modal Kerja 

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung 

operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi 

secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain 

adalah untuk pembayaran pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, 

dan lain-lain.13 

 
6.  Konsep Modal Kerja 

Konsep modal kerja mencakup dua hal, yaitu: 

a. Modal kerja brutto 

Merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (current assets). 

Pengertian modal kerja brutto didasarkan pada jumlah atau kuantitas 

dan yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar 

merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk 

semula. 

 

 
                                                           

12 Ibid., hlm. 99-102 
13 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada), hlm. 231 
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b. Modal kerja netto   

 Merupakan kelebihan aktiva lancar atau hutang lancar. Dengan konsep 

ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan 

pembayaran hutang lancar dan tidak boleh digunakan untuk keperluan 

lain.14 

 
7.  Penggolongan Modal Kerja  

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: 

a. Modal kerja permanen  

 Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari 

pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja 

permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan 

penyusutan. 

b.  Modal kerja seasonal 

 Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan 

sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, 

penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil 

produksi.15 

 
8. Perputaran Modal Kerja  

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan 

produksi sehingga kelangsungan penjualan dapt terjamin. Peningkatan 

                                                           
14

 Ibid., hlm. 231-232     
15 Ibid., hlm. 232     
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produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan 

tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja harus dipenuhi dari sejumlah 

kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan 

untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat 

berkesinambungan.16  

 
9. Alokasi Modal Kerja 

Pengalokasian modal kerja diperuntukkan kepada unsur-unsur modal 

kerja, yaitu alokasi kepada piutang dagang dan pembelanjaan persediaan 

barang17 

 
10. Pengertian Pembiayaan Modal Kerja 

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja adalah 

pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan 

dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas 

pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur 

dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. 

Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/mudharib 

dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan 

Bank. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian 

pembiayaan, yaitu: 

                                                           
16 Ibid., hlm. 233 
17

 Ibid., hlm. 234      
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a. Jenis usaha. 

      Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda. 

b. Skala usaha 

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada 

skala usaha yang djalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, 

kebutuhan modal kerja akan semakin besar. 

c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan  

d.   Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.18 

Menurut M. Syafi’i Antonio, pembiayaan modal kerja yaitu 

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara 

kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu 

peningkatan kualitas mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan 

atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Unsure-unsur modal kerja 

terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, 

persediaan barang jadi. Bank syariah dapat membantu memenuhi seuruh 

kebutuhan modal kerja melainkan dengan menjalin hubungan partnership 

dengan nasabah dimana bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan 

nasabah bertindak sebagai pengusaha atau mudharib.19  

 

 

 

                                                           
18Ibid., hlm. 234-235 
19 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani), 

hlm . 160-162        
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Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi yang 

terdiri dari sebagai berikut: 

a. Pembiayaan Likuiditas 

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat 

terjadinya ketidaksesuaian antara cash flow dan cash outflow pada 

perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional 

biasa disebut dengan kredit rekening Koran. Bank memperoleh imbalan 

manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dan yang 

disediakan dalam fasilitas tersebut. Sedangkan bank syariah dapat 

menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qard timbal balik. 

Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro dan bank tidak 

memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami 

ketidaksesuaian nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia 

sehingga menjadi sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad 

atas fasilitas bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun kecuali 

sebatas biaya administrasi. 

b. Pembiayaan Piutang 

Kebutuhan ini timbul pada peruahaan yang menjual barangnya dengan 

kredit tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas 

modal kerja yang dimilikinya.  
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c. Pembiayaan Persediaan 

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan persediaan tersebut yaitu dengan menggunakan 

prinsip jual beli (al-ba’i). 

d. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan  

Pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu perdagangan umum dan 

perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan umum yaitu perdagangan 

yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli 

barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang 

eceran maupun pedagang besar. Sedangkan perdagangan berdasarkan 

pesanan yaitu perdagangan yang biasanya tidak dilakukan atau 

diselesaikan di tempat penjual. Pembeli terlebih dahulu memesan barang 

yang dibutuhkan berdasarkan contoh barang kepada penjual serta harga 

yang ditawarkan.20 

 
11. Pengertian Pendapatan   

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas 

barang dan jasa yang dijual, dan merupakan unsure yang paling penting dalam 

sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menetukan maju 

mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha 

semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkan. 

Menurut Thoedurus M. Tuanakotta (2000:152), pendapatan adalah 

darah kehidupan ddari suatu perusahaan. Pendapatan merupakan sebagai 

                                                           
20 Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Islam, (Jakarta: Grafity), hlm. 112-115        
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unsur akuntansi pada dirnya sendir. Pada dasarnya pendapatan adalah 

kenaikan laba. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (1999-232), pendapatan adalah 

arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal 

perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan 

ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 

Menurut Robert F. Halsey (2005:439), pendapatan adalah arus masuk 

atau peningkatan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban 

yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih 

berlangsung.21 

 
12. Jenis-jenis Pendapatan 

Menurut Kusnadi dalam buku “Akuntansi Keuangan Menengah” 

(Prinsip, Prosedur, dan Metode), jenis-jenis pendapatan adalah sebagai 

pendapatan operasional dan pendapatan non operasi22 

 
13. Konsep Pendapatan 

Menurut Theodorus M. Tuanakotta dalam buku “Teori Akuntansi” 

menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua pendekatan terhadap konsep 

pendapatan yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian kepada arus masuk 

(inflow) daripada assets yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional 

                                                           
21

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada),  hlm. 261 
22 Ibid., hlm. 261 
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perusahaan dan memusatkan perhatian kepada pencapaian barang dan jasa 

kepada konsumen atau produsen lain.23 

 
 14. Pengukuran Pendapatan 

Untuk mengukur pendapatan menurut SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan) No. 23.3 terdapat dua bagian, yaitu pendapatan harus diukur 

dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima dan jumlah 

pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh 

persetujuan antara perusahaan dengan pembeli.24 

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian  

Hasil 
Penelitian  

Yang 
Menyamakan 
Penelitian 

Yang 
Membedakan 
Penelitian 

1. Sefti 
Oktaviana 
(2012) 

Pengaruh 
Pembiayaan 
Modal kerja 
Terhadap 
Rasio 
Keuangan 
pada PT. 
Bank 
Pembiayaan 
Rakyat 
Syariah Al-
Falah 
Sukajadi 

Hasil 
penelitian 
diperoleh hasil 
perhitungan 
koefisien 
determinasi 
untuk 
mengetahui 
seberapa besar 
kontribusi 
pembiayaan 
modal kerja 
terhadap rasio 
keuangan 
berdasarkan 
ROA (Return 
On Asset) dan 
ROE (Return 
On Equity) 

Variabel X 
yang diteliti 
sama, yaitu 
mengenai 
pembiayaan 
modal kerja. 
Dengan 
metode yang 
dipakai rumus 
korelasi dan 
regresi 
sederhana. 

Sedangkan 
variabel Y 
yang 
digunakan 
adalah rasio 
keuangan 
berupa ROA 
(Return On 
Asset) dan 
ROE (Return 
On Equity). 
Model 
kerangka 
berpikir yang 
dipakai adalah 
rumus regresi 
berganda. 

                                                           
23 Ibid., hlm. 262 
24 Ibid., hlm. 263       
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yang 
ditunjukkan 
dengan R 
square sebesar 
0,332 terhadap 
pembiayaan 
rasio 
keuangan. 

2. Andri 
Herdiansyah  

Pengaruh 
Pembiayaan 
Modal Kerja 
Terhadap 
Pendapatan 
Usaha 
Nasabah 
pada Bank 
DKI Syariah 
Cabang 
Wahid 
Hasyim 

Hasil 
perhitungan 
diperoleh 
angka t 
penelitian 
sebesar 6,87 > 
t table sebesar 
2,56, sehingga 
Ho ditolak dan 
H1 diterima. 
Artinya ada 
pengaruh 
antara jumlah 
pembiayaan 
dan jangka 
waktu terhadap 
pendapatan. 
Besarnya 
pengaruh 
jumlah 
pembiayaan 
dan jangka 
waktu terhadap 
pendapatan 
sebesar 0,567 
atau 5,67 %. 

Pembahasan 
variable X dan 
Y adalah sama. 
Menggunakan 
kerangka 
berpikir 
dengan rumus 
korelasi dan 
regresi 
sederhana. 

Yang 
membedakan 
penelitian ini 
adalah obyek 
dan  yang 
diteliti tidak 
berdasarkan 
periode. 

3. Nurhafni 
(2009) 

Pengaruh 
Modal Kerja 
dan 
Perputaran 
Modal Kerja 
terhadap 
Return On 
Equity 
(ROE) 
Consumer 
Goods 
Industry di 

return on 
equity 
perusahaan 
Consumer 
Goods Industry 
di Bursa Efek 
Indonesia 
tahun 2003-
2007  relatif 
berfluktuatif 
dengan ROE 
terendah -

Menggunakan 
data kuatitatif, 
dengan 
variabel X 
mengenai 
modal kerja. 
Dan 
menggunakan 
penelitian 
dalam skala 
periode selama 
5 tahun. 

Variabel yang 
dipakai 
mengenai 
perputaran 
modal kerja 
dengan 
variabel Y 
mengenai ROE 
Consumer 
Goods Industri, 
dimana tempat 
penelitiannya 
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Bursa Efek 
Indonesia 
periode 
2003-2007 

1183,97% dan 
tertinggi 
4000,99%. 
Rata-rata ROE 
perusahaan 
Consumer 
Goods Industry 
di Bursa Efek 
Indonesia 
tahun 2003-
2007 sebesar 
29,40% dengan 
standar deviasi 
sebesar 
365,61% dari 
nilai rata-rata. 
Selain itu 
tingkat modal 
kerja yang 
dimilliki 
terendah 
sebesar -
1000% dan 
tertinggi 
8340% dengan 
nilai rata-rata 
modal kerja 
sebesar 
0,00257%  
dengan nilai 
standar deviasi 
sebesar 
1382,46%. 

di BEI.  
Metode yang 
digunakan 
memakai 
rumus Korelasi 
dan regresi 
berganda.  
 

 

 

 

 

4. Ni Wayan 
Yuliati 
(2013) 

Pengaruh 
Kebijakan 
Modal Kerja 
Terhadap 
Profitabilitas 
pada 
perusahaan 
Hotel dan 
Restoran di 
Bursa Efek 
Indonesia 

Standar deviasi 
(simpangan 
baku) variabel 
perputaran 
modal kerja 
adalah 1,10 % 
artinya selama 
tahun 
pengamatan, 
variasi rasio 
perputaran 
modal kerja 
pada 

Pengujian 
model regresi 
dilakukan 
dengan uji F,  
sedangkan 
pengujian 
pengaruh 
parsial 
dilakukan 
dengan uji t. 

Variabel 
struktur aktiva 
(X1) yang 
diproksikan 
dengan current 
assets to  
total assets 
ratio yaitu 
rasio aktiva 
lancar terhadap 
total aktiva, 
memiliki  
rata - rata 
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perusahaan 
hotel dan 
restoran di 
Bursa Efek 
Indonesia 
menyimpang 
dari rata-
ratanya sebesar 
1,10 %. 
Tingkat 
perputaran 
modal kerja 
terendah 
(minimum) 
selama periode 
pengamatan 
yaitu pada PT. 
Jakarta 
Setiabudi 
Internasional, 
Tbk sebesar 
1,03%. Tingkat 
perputaran 
modal 
kerja tertinggi 
(maksimum) 
selama periode 
pengamatan 
yaitu pada PT. 
Fast Food 
Indonesia,Tbk 
sebesar 5,22% 

hitung (mean) 
artinya rata – 
rata aktiva 
lancar yang  
tersedia 
digunakan 
untuk 
membiayai 
kebutuhan 
operasional 
perusahaan 
selama  
periode 2008-
2011. Variabel  
profitabilitas 
(Y) 
dioperasikan 
sebagai 
variabel terikat 
dan struktur 
aktiva (X1),  
perputaran 
modal kerja 
(X2), likuiditas 
(X3) dan 
pendanaan 
modal kerja 
(X4)  
dioperasikan 
sebagai 
variabel bebas. 

5. Pramudita 
Rahajeng 
Anindya 
(2013)  

Pengaruh 
Pengelolaan 
Modal Kerja 
dan 
Struktur 
Modal 
terhadap 
Profitabilitas 
Perusahaan 
(Analisis 
Pada 
Perusahan 
Manufaktur 
Sektor 

Semakin tingi 
perputaran kas, 
maka kas 
perusahan 
produktif 
sehinga 
profitabiltas 
yang diperoleh 
perusahan 
semakin 
meningkat. 
Perputaran kas 
(Cash 
Turnover) 

Meneliti 
seberapa besar 
pengaruh 
mengenai 
modal kerja, 
dengan 
menggunakan 
data kualitatif 
yang kemudian 
menjadi data 
kuantitatif. 
Data 
kuantitatif 
yang diteliti 

Penelitan ini 
mengenai 
pengaruh 
modal kerja 
terhadap 
profitabiltas 
perusahan, 
dengan objek 
penelitan yaitu 
perusahan 
manufaktur 
sektor aneka 
industri dan 
industri barang 
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Aneka 
Industri dan 
Industri 
Barang 
Konsumsi 
yang 
Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
Periode 
2007-2011) 

berpengaruh 
positf 
terhadap 
profitabiltas 
(ROI) pada 
perusahan 
manufaktur 
sektor aneka 
industri. 
Perputaran kas 
(Cash 
Turnover) 
berpengaruh 
positf 
terhadap 
profitabiltas 
(ROI) pada 
perusahan 
manufaktur 
sektor industri 
barang 
konsumsi. 

selama 5 
tahun. 

konsumsi 
yang terdaftar 
di BEI periode 
2007-2001. 
Variabel 
independen 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitan yaitu 
perputaran kas 
(Cash 
Turnover), 
perputaran 
persedian 
(Inventory 
Turnover), 
rasio lancar 
(Curent Ratio / 
CR), dan rasio 
hutang 
terhadap 
ekuitas (Debt o 
Equity Ratio / 
DER). 

6. Himaniar 
Triasdini 
(2010) 

Pengaruh 
CAR, NPL  
dan ROA 
Terhadap  
Penyaluran 
Kredit Modal 
Kerja  
(Studi pada 
Bank Umum 
yang 
Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia  
Periode 
2004-2009) 

Model regresi 
yang 
digunakan 
dalam 
penelitian ini 
telah lolos dari 
empat  
uji asumsi 
klasik, yaitu uji 
normalitas, 
multikolinearit
as, 
autokorekasi, 
dan  
heterokedastisit
as. Pengujian 
hipotesis 
pertama, 
semakin tinggi 
nilai CAR akan 
meningkatkan 

Data yang 
digunakan 
dengan skala 
jangka waktu 
yaitu periode. 
Penggunaan 
teknik analisis 
data adalah 
data 
kuantitatif.  

Terdapat 
perbedaan baik 
dari  
periode 
penelitian, 
sampel yang 
digunakan, 
jumlah 
variabel 
independen 
maupun  
alat analisis 
yang 
digunakan. 
Periode 
penelitian yang 
diamati ada 
yang  
menggunakan 
periode selama 
lima tahun dan 
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penyaluran  
kredit yang 
dilakukan oleh 
bank. 
Pengujian 
kedua , Non 
Performing 
Loan 
(NPL) 
berpengaruh 
negatif dan 
signifikan 
terhadap 
penyaluran 
Kredit  
Modal Kerja. 
Pengujian 
ketiga, variabel 
Return On  
Asset (ROA) 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
penyaluran 
Kredit Modal  
Kerja.  

tiga tahun, dan 
ada pula yang  
memakai data 
bulanan dan 
tahunan. 
Sampel dalam 
penelitian-
penelitian di 
atas  
ada yang 
menggunakan 
bank 
perkreditan 
rakyat namun 
ada juga yang  
menggunakan 
data bank 
umum. Sedang 
dalam 
penelitian kali 
ini, periode 
yang  
diteliti adalah 
selama lima 
tahun yaitu 
dari tahun 
2004-2009, 
serta sampel 
yang  
digunakan 
adalah bank 
umum yang 
terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 
selama  
periode amatan 
tersebut. 

7. Encik 
Latifah 
Hanum 
(2008) 

Pengaruh 
Kebijakan 
Modal Kerja  
Terhadap 
Return On 
Investment  
Pada Industri 
Rokok  

Hasil 
pengujian 
hipotesis yang 
menyatakan 
kebijakan 
modal kerja 
secara  
simultan dan 

Berdasarkan 
rekapitulasi 
penelitian data 
yang 
digunakan 
telah  
memenuhi 
standar 

Variabel 
dependen 
dalam 
penelitian ini 
adalah  
Return on 
Investment, 
sedangkan 



28 

 

Yang 
Terdaftar di 
Bursa Efek 
Indonesia 

secara parsial 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
Return On 
Investment 
(ROI) 
perusahaan. 
Pengujian 
goodness of fit 
dilakukan 
untuk 
menentukan 
kelayakan 
suatu model 
regresi, karena 
variabel 
penelitian lebih 
dari dua 
variabel maka  
kelayakan 
tersebut dapat 
dilihat dari 
nilai Adjusted 
R Square. Hal 
ini  
menunjukkan 
bahwa 36,9 % 
variabel ROI 
dapat 
dijelaskan oleh 
Current Ratio,  
Working 
Capital 
Turnover 
Ratio, Current 
Assets to Total 
Assets Ratio 
dan Current  
Liabilities to 
Total Assets 
Ratio 
sedangkan 
sisanya sebesar 
63,1% 
dipengaruhi 

normalitas, 
yaitu 
menggunakan 
Uji Normalitas 
Probabilitas > 
0,05. 
Menggunakan  
rumus regresi 
sederhana, 
korelasi, dan 
melalui uji T. 

variabel 
independen 
adalah Rasio 
Aktiva Lancar  
(current ratio), 
Rasio 
Perputaran 
Modal Kerja 
(Working 
Capital Turn 
Over ratio),  
Rasio Jumlah 
Aktiva Lancar 
terhadap Total 
Aktiva 
(Current 
Assets to Total 
Assets  
ratio) dan 
Rasio Jumlah 
Hutang Lancar 
terhadap Total 
Aktiva 
(Current 
Liabilities to  
Total Assets) 
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oleh  
variabel lain 
yang tidak 
dijelaskan oleh 
model 
penelitian ini. 

8. Zulfirayanti 
Abas 
(2013) 

Pengaruh 
Efisiensi 
Modal Kerja 
terhadap 
Profitabilitas  
Perusahaan  
(studi kasus 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang 
Terdaftar di  
BEI periode 
tahun 2008-
2012) 

Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa 
perputaran 
modal kerja  
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
profitabilitas 
pada  
perusahaan 
manufaktur. 
rasio lancar 
berpengaruh 
positif  
terhadap 
profitabilitas 
perusahaan 
manufaktur. 
rasio 
kecukupan kas 
tidak 
berpengaruh  
signifikan 
terhadap 
profitabilitas 
perusahaan. 

Menggunakan 
kerangka 
berpikir 
dengan rumus 
korelasi dan 
regresi 
sederhana. 
Data yang 
digunakan 
dengan skala 
jangka waktu 
yaitu periode 
selama lima 
tahun. 

Penelitian ini 
bertujuan 
melihat 
pengaruh 
hubungan 
antara  
variabel-
variabel 
independen 
terhadap 
variabel 
dependen 
dengan  
menggunakan 
analisis regresi 
linear 
berganda. 
Statistik untuk 
menguji  
hipotesis 
dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
model regresi 
linier berganda  

9. Nur Azlina 
(2009) 

Pengaruh 
Modal Kerja 
Terhadap 
Return On 
Investment 
(ROI), 
tingkat 
perputaran 
modal kerja, 
Debt to 
Equity Ratio 
(DER) 

Tingkat 
perputaran 
modal 
kerja, DER 
berpengaruh 
positf terhadap 
ROI. 
Sedangkan 
variabel skala 
perusahan 
berpengaruh 
negatif 

Pengujian 
model regresi 
sedehana 
dilakukan 
dengan uji F,  
sedangkan 
pengujian 
pengaruh 
parsial 
dilakukan 
dengan uji t. 

variabel X 
yang diteliti 
hanya modal 
kerja, dan 
variabel Y 
empat 
pembahasan 
yaitu ROI, 
perputaran 
modal kerja, 
DER, dan 
skala 
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dan skala 
perusahan. 

terhadap 
ROI. 

perusahaan. 
Dengan 
menggunakan 
metode rumus 
regresi 
berganda. 

10. Sena Rizki 
Oktaviana 
(2013) 

Pengaruh 
Efisiensi 
Modal Kerja 
Terhadap  
Rentabilitas 
Modal 
Sendiri 
(studi kasus 
Pada 
Koperasi 
Pegawai 
Pemerintah 
Kota 
Bandung) 

Efisiensi 
penggunaan 
modal kerja 
KPKB Kota 
Bandung 
mengalami  
peningkatan 
pada tahun 
2006-2011. 
Terjadinya 
peningkatan 
nilai efisiensi  
modal kerja 
KPKB Kota 
Bandung ini 
disebabkan 
oleh jumlah 
laba operasi 
yang diperoleh 
koperasi 
meningkat 
yang diikuti 
oleh 
peningkatan 
jumlah  
aktiva lancar. 
Rentabilitas 
modal sendiri 
KPKB Kota 
Bandung 
mengalami 
peningkatan 
pada  
tahun 2006-
2011, tetapi 
peningkatan 
nilai 
rentabilitas 
modal sendiri 
tidak  

Berdasarkan 
rekapitulasi 
penelitian data 
yang 
digunakan 
telah  
memenuhi 
standar 
normalitas, 
yaitu 
menggunakan 
Uji Normalitas 
Probabilitas > 
0,05, rumus 
regresi 
sederhana, 
korelasi, 
koefisien 
determinasi 
79,4%, dan 
melalui uji T. 

Menggunakan 
Perolehan 
rentabilitas 
modal sendiri 
dipengaruhi 
oleh banyak 
hal, sama  
halnya dengan 
return on 
working 
capital, 
rentabilitas 
modal sendiri 
juga  
dipengaruhi 
oleh besarnya 
laba operasi 
(SHU) dan 
modal sendiri 
yang berada di  
dalam 
koperasi. 
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sesuai dengan 
standar 
produktifitas 
koperasi yang 
sudah 
ditentukan oleh 
Dinas  
Koperasi 
sebesar 14%. 
Peningkatan 
terjadi karena 
meningkatnya 
jumlah  
modal sendiri 
yang diikuti 
dengan 
peningkatan 
SHU. 

 
 
C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari masing-

masing variabel penelitian. Maka dapat disusun kerangka berpikir yang tergambar 

di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pendapatan 

Usaha Nasabah 

(y) 

Pembiayaan 

Modal kerja 

(x) 

Regresi Sederhana 

Model: 

y = a + bx + e 
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1. Variabel pembiayaan modal kerja mencakup fenomena pentingnya berbagai 

macam produk-produk pembiayaan di perbankan syariah. Dari fenomena 

tersebut, judul penelitan yang lahir dari banyaknya nasabah yang melakukan 

pembiayaan dan teori-teori yang menjadikan rujukan penyusunan konsep 

operasional variabel penelitian, yaitu pembiayaan modal kerja yang termasuk 

sebagai variabel (X). 

2. Dari analisis pembiayaan modal kerja maka ada keterkaitan dengan 

pendapatan usaha nasabah yang dijadikan sebagai variabel (Y) untuk 

mengukur pengaruh diantara kedua variabel. Apakah ada pengaruh atau tidak 

terdapat pengaruh. 

3. Dengan demikian, untuk mengetahui hasil pengaruh antar variabel (X) dan 

variabel (Y)  dengan menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu analisis 

regresi sederhana dengan rumus y = a + bx + e 

 
D. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang memiliki sifat sementara terhadap 

penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hipotesis penelitian serta operasionalisasi 

variabel penelitian, maka hipotesis yang diperoleh akan di uji dengan 

menggunakan pengujian statistik, yaitu analisis regresi sederhana dimana uji 

analisis statistik menggunakan program spss for windows 16. Data yang 

digunakan dalam analisis ini adalah pengaruh pembiayaan sebagai variabel 

independen (variabel x) dan pendapatan usaha sebagai variabel dependen 

(variabel y). 
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Adapun langkah-langkah pengujian dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis dan alternatif hipotesis 

Ho: Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan pembiayaan modal kerja (X) 

terhadap pendapatan usaha nasabah (Y). 

Ha: Terdapat pengaruh anatara pembiayaan pembiayaan modal kerja (X) 

terhadap pendapatan usaha nasabah (Y). 

2.  Menentukan taraf nyata (a), dalam hal ini (a) = 0.005 (5%) 

3. Menentukan kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis:  

a. Apabila t hitung > t tabel Ho ditolak dan Ha diterima 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan modal kerja 

(X) terhadap pendapatan usaha nasabah (Y) . 

b. Apabila t hitung < t tabel Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan modal 

kerja (X) terhadap pendapatan usaha nasabah (Y).25 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
25 Iqbal Hasan,  Metode Penelitian, (Jakarta: Grafity), hlm. 219 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor 

Cabang Palembang yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 

Palembang 30127. 

   
B. Jenis  dan Sumber Data   

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah data kuantitatif 

yang berbentuk dalam angka-angka dan dijelaskan hasil-hasil perhitungan 

berdasarkan literatur yang ada.26 Data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).27 Data 

kuantitatif tersebut meliputi data jawaban nasabah yang diperoleh dari 

hasil kuisioner yang telah diolah, guna menganalisis pengaruh 

pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah pada PT. 

BNI Syariah Cabang Palembang.  

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak 

yang menjadi sumber penelitian. Data primer biasanya diperoleh 

                                                           
26 Muhammad, Metodelogi Penelitian Islam, (Jakarta Rajawali Pers), hlm. 101 
27 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta), hlm. 23 
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dengan wawancara langsung kepada pihak Divisi Pembiayaan 

Produktif atau dengan pengisian kuesioner (daftar pertanyaan) yang 

dijawab oleh objek penelitian di PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang. 28 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

diolah oleh pihak lain atau data yang berasal dari selain obyek yang 

diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, 

website, jurnal, dan informasi tentang masing-masing pembiayaan 

modal kerja, termasuk data jumlah pendapatan usaha nasabah yang 

melakukan pembiayaan modal kerja.29 

 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalsasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek yang diteliti itu. Populasi 

                                                           
28 Suharyadi and Purwanto, Statistika Untuk Ekonomi dan keuangan Modern, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat), hlm. 14 
29 Muhammad, Loc.cit, hlm. 102 
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merupakan sekumpulan orang/subyek dan obyek yang diteliti.30 

Berdasarkan jumlah populasi yang aktif melakukan pembiayaan modal 

kerja terdapat sekitar 300 orang.   

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul resperentif (mewakili). 

Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembanngkan dari 

Isaac dan Michael, model untuk tingkat kesalahan yaitu 1 %, 5 %, dan 10 

%. Makin besar taraf kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel 

yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan maka 

akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai 

sumber data. Berdasarkan jumlah populasi yaitu 300 orang, dengan taraf 

kesalahan 10%.  Maka sampel yang dipakai adalah 75 orang.31 Dengan 

cara penarikan sample purposif (purposive sampling) merupakan cara 

penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria 

spesifik yang ditetapkan peneliti.32 Untuk menentukan besarnya jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan pendekatan rumus Slovin.  

                                                           
30 Muhammad, Loc.cit, hlm. 61                
31 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D,  (Bandung: Alfabeta),  

hlm. 81-87 
 

32 Ibid., hlm. 88 
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     N  
n =   

           1+Ne² 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N  = Jumlah Populasi 

e  = Standar eror 10% 

Maka, jumlah sampel yang diperlukan sebagai berikut: 

                 300  
n =   
         1 + 300 (10%)² 

                 300  
n =   
          1 + 300 (0,01) 

   =   75 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam  penelitian ini adalah  data primer sehingga 

teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk melakukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap 
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muka maupun menggunakan telepon. Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah 

menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersususn 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.33 

2. Kuisioner atau angket 

Kuisioner merupakan teknik pengumpul data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.34 Metode pengumpulan data dengan cara 

cara ini diisi oleh responden dengan memilih jawaban untuk 

mendapatkan data kuantitatif. Dalam penelitian ini kuisioner 

difokuskan pada nasabah yang melakukan pembiayaan modal kerja 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang. Kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. 

 

 

                                                           
33 Ibid., hlm.137-140 
34 Ibid., hlm. 142 
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E. Variabel-variabel Penelitian  

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.  

Variabel-variabel penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel Independen 

Variabel Independen disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

independen (X) dalam penelitian ini adalah pembiayaan modal kerja  

2. Variabel  Dependen 

Variabel Dependen disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini 

adalah pendapatan usaha 35  

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Instrumen  

Uji validitas yang dgunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kuisioner mamapu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk 

                                                           
35 Sugiono, Loc.cit, hlm. 2-4  
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kuisioner tersebut.36 Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti, kalau dalam obyek berwarna merah, sedangkan data 

yang terkumpul memberikan data berwarna putih maka hasil penelitian 

tidak valid.37  

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrument ini dilakukan secara internal 

consistency yaitu dilakukan dengan cara mencobakan instrument sekali 

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. 

Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrument. 38 

Skala pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan  skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan.  

                                                           
36 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 99 
37 Sugiono, Log.cit,  hlm. 121 
38 Ibid., hlm. 131 
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Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert yang 

berupa kata-kata, antara lain: 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Netral (N) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor, 

yaitu: 

a. SS = Sangat Setuju   diberi skor  5 

b. S = Setuju    diberi skor  4 

c. N = Netral    diberi skor  3 

d. TS = Tidak Setuju   diberi skor  2 

e. STS =  Sangat Tidak Setuju  diberi skor  1 

Instumen penelitian yang menggunakan skala Likert dibuat dalam 

bentuk checklist. Secara kontinun dapat digambarkan sebagai berikut:39 

    STS         TS                 RG               ST                 SS 

 

           100        200      300     400  500 

 

 

 

                                                           
39 Ibid., hlm. 93-94 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan data 

statistik.  Yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data sampel. Dalam statistik deskriptif dapat dilakukan 

mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 

melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan 

dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi.40 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan modal kerja terhadap 

pendapatan usaha nasabah. Data yang diperoleh di lapangan nanti akan 

diolah menggunakan SPSS. Analisis regresi linier sederhana adalah 

hubungan secara linier antara satu variabel indevenden (X) dengan 

variabel dependen (Y) atau dalam artian ada variabel yang 

mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Analisis ini untuk 

mengetahui dan ada variabel yang dipengaruhi. Analisis ini untuk 

meengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

                                                           
40 Ibid., hlm. 147-148 
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dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprdiksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Rumus regresi linier sederhana sebagai 

berikut: 

Y = a+bX 

Keterangan: 

Y =  variabel dependen (pendapatan usaha) 

a  =  konstanta (nila y apabila x = 0) 

b  =  koefisien regresi (nilai peningkatan jika bernilai positif atau pun 

        penurunan jika bernilai negatif) 

X =  variabel independen (pembiayaan modal kerja).41 

 
2. Uji Validitas 

 Menurut Sugiyono42 kuisioner sebagai salah satu cara dalam 

pengumpulan data biasa digunakan untuk penelitian kuantitatif. 

Kuisioner yang baik adalah harus diuji terlebih dahulu validitas dan 

reabilitasnya sehingga hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan 

menjadi baik. 

 Menurut Sugiyono43 instrumen dinyatakan valid yang berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliabel berarti bila 

                                                           
41 Supranto J, Statistik Teori dan Aplikasi. (Jakarta: Erlangga), hlm. 265 

 
42

 Ibid., hlm.125 

 
43

 Sugiyono, Loc.cit, hlm. 172 
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digunakan untuk mengukur berkali-kali akan menghasilkan data yang 

sama. 

 Menurut Sugiyono44 jika nilai validitas setiap pertanyaan lebih 

besar dari 0.30, maka butir pertanyaanya dianggap valid. Pengujian 

validitas yang akan dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 yang 

hasilnya akan terlihat pada kolom Corrected Item-Totsl Correlation 

terhadap pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan 

Usaha Nasabah jika nilai validitas setiap pertanyaannya lebih besar dari 

0.30, maka dianggap valid. 

 
3.    Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas artinya data diperoleh konsisten atau stabil. Uji 

reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

himpunan objek yang sama berkali-kali akan mendapatkan hasil yang 

serupa. 

 Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan 

responden terhadap pertanyaan konsisten. Hubungan tersebut dinyatakan 

dengan koefisien “r”, koefisien r berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan 

nilai > 0,6 artinya butir pertanyaan atau variabel tersebut adalah reliabel 

atau dapat dipercaya. Hal ini artinya data yang dipergunakan telah layak 

digunakan pada analisis berikutnya.45 

 

                                                           

 
44Ibid., hlm. 179 

 45 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 137 
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4. Uji Normalitas  

 Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik P-P Plot. Data yang 

normal adalah data yang membentuk titik-titik yang menyebar tidak jauh 

dari garis diagonal. Hasil analisis regresi linier dengan grafik normal P-P 

Plot terhadap residua error model regresi diperoleh sudah menunjukkan 

adanya pola grafik yang normal, yaitu adanya sebaran titik yang berada 

tidak jauh dari garis diagonal.   

 
5. Uji Goodness of Fit (Uji F dan   )  

  Uji Goodness of Fit dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi 

regresi sample dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik dapat diukur 

dengan menggunakan: 

a. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% atau taraf kepercayaan sebesar 0.05 maka: 

1. Jika F hitung > f tabel, maka Ho ditolak, berarti masing-masing 

variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 
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2. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, berarti masing-masing  

variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Koefisien Diterminasi (  ) 
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerngkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah 0 <    < 1. Koefisien determinasi 

yang mendekati atau berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Penggunaan R square adalah bisa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan variabel independen ke dalam model, maka 

R square pasti meningkat tidak perduli apakah variabel independen 

tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak. Tidak seperti R 

square, nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila 

terdapat tambahan variabel independen kedalam model. Oleh karena 

itu sebaiknya digunakan nilai adjusted R untuk mengevaluasi model 

regresi terbaik. 

 
6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan 

Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang. 
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a. Taraf uji a = 0,05 

b. Derajat kebebasan dk = n = k-1 

Dari hasil pengujian tersebut dapat dilakukan Uji t sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak apabila t hitung < t tabel, berarti 

tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

2. Ho ditolak dan Ha diterima apabila t hitung > t tabel berarti 

terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 
1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Cabang Palembang 

Selain adanya demand dari masyarakat terhadap perbankan syariah, 

untuk mewujudkan visinya (yang lama) menjadi Universal Banking, BNI 

membuka layanan perbankan yang sesuai degan prinsip syariah dengan 

konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum 

dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 yang 

memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah. Diawali 

dengan pembentukan Tim Bank Syariah di tahun 1999, Bank Indonesia 

keudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya Unit 

Usaha Syariah BNI.  

Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan 

Cabang Syariah. Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah 

membuka lima kantor Cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, 

yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Pada tahun 

2001 BNI Syariah kembali membuka lima kantor Cabang Syariah, yang 

difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua cabang), 

Bandung, Makasar, dan Padang seiring dengan perkembanngan bisnis dan 

banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah. Pada 

tahun 2002 BNI Syariah membuka dua kantor Cabang Syariah baru di Medan 
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dan Palembang. BNI Syariah Cabang Palembang sebagai salah satu unit 

bisnis BNI didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Didirikannya Kantor 

Cabang BNI Syariah di Palembang ini karena BNI melihat besarnya peluang 

untuk bisnis Syariah. Disamping itu juga karena adanya segmen-segmen 

pasar tertentu yang bisa di garap, selain itu adanya faktor bawaan mayoritas 

penduduk Palembang yang sebagian besar beragama Islam dan berkultur 

religius. 

     
2. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Palembang 

a. Visi  

Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang unggul dalam layanan 

dan kinerja.  

b. Misi 

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 

kepada kelestarian lingkungan. 

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 

perbankan syariah. 

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk 

berkarya dan berpretasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 

5. Menjadi tata kelola perusahaan yang amanah. (BPP BNI Syariah 

2012:9)  
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3. Produk PT. BNI Syariah Cabang Palembang 

PT. BNI Syariah memilki berbagai jenis produk dan jasa yang relative 

lengkap untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. 

Produk dan jasa yang tersedia untuk individu, usaha kecil maupun institusi 

meliputi produk pembiayaan, produk investasi, produk simpanan dan jasa-

jasa perbankan. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat tanpa membedakan etnis atau agama. Adapun produk-

produk PT. BNI Syariah adalah sebagai berikut: 

a. Produk Individu 

1. IB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi 

seperti kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah. 

2. Griya IB Hasanah Card merupakan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, 

mernovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemn dan sejenis 

lainnya). 

3. Gadai emas IB Hasanah atau disebut juga pembiayaan rahn 

merupakan penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang 

berharga berupa eamas (lantaran dan atau perhiasan beserta 

aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas 

pembiayaan yang diterima. 

4. Tabungan Haji IB Hasanah adalah fasilitas konsumtif yang 

ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran 
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awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang 

ditentukan oleh Departemen Agama.  

5. Tabungan IB THI Hasanah adalah tabungan yang di ddesain 

untuk membantu individu dalam merencanakan pemenuhan 

biaya penyelenggaraan ibadah Haji. 

6. Tabungan IB Hasanah hadir untuk memenuhi kebutuhan dalam 

mengelola dana serta melakukan transaksi sehari-hari. 

Tabungan IB Hasanah dapat dibuka, ditarik dan disetor di 

seluruh cabang BNI. 

7. Tabungan IB Prima Hasanah adalah produk turunan dari 

Tabungan IB Hasanah yang ditujukan untuk individu yang 

menginginkan layanan lebih dan diberikan fasilitas executive 

lounge di bandara kota-kota besar di Indonesia. 

8. Tabungan IB Tapenas Hsanah adalah tabungan perencanaan 

dalam mata uanng rupiah yang digunakan untuk mewujudkan 

rencana masa depan, misalnya dan untuk pendidikan, umoh, 

pernikahan, dan liburan. 

9. Multiguna IB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan 

konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 

membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa 

barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau asset 

tetap. 
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b. Produk Usaha Kecil 

1. Tabungan IB Bisnis Hasanah adalah produk yang ditujukan 

untuk usaha kecil atau usaha perseorangan yang menginginkan 

catatan mutasi rekening yang lebih detail dalam buku tabungan. 

2. Giro IB Hasanah adalah rekening giro yang dilengkapi dengan 

fasilitas cek/bilyet giro untuk menunjang bisnis usaha kecil 

atau usaha perseorangan. Giro IB Hasanah dapat diandalkan 

karena mempunyai banyak fasilitas dan keunggulan. 

3. Wirausaha IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif 

yang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha 

produktif (modal kerja dan investasi). 

4. Tunas Usaha IB Hasanah pembiayaan modal kerja atau 

investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible 

namun bankable dengan prinsip syariah. 

5. CCF IB Hasanah merupakan pembiayaan yang dijamin dengan 

cash, yaitu dijamin dengan simpanan/investasidalam bentuk 

deposito, giro, dan tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 

6. Kopkar/Kopeg IB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 

mudharabah prodduktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik 

dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada 

koperasi karyawan (kopkar) koperasi pegawai (kopeg) untuk 

disalurkan secara prinsip syariah kepada karyawan. 
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7. Usaha Kecil IB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang 

digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun 

investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsio 

syariah.  

c. Produk Institusi   

1. Usaha Besar IB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang 

digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun 

investasi) kepada pengusaha berbadab hokum yang berada 

pada skala menengah dan besar dalam mata uang maupun 

valas. 

2. Sindikasi IB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh 

BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untu 

membiayai suatu proyek. 

3. Multifinance IB Hasanah adalah penyaluran pembiayaan 

langsung dengan pola executing, kepada multifinance untuk 

usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan 

prinsip syariah. 

4. Pembiayaan kerjasama dengan dealer IB Hasanah merupakan 

pola kerjasama pemasar dengan dealer dilatarbelakangi oleh 

adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif 

yang melibatkan karyawan dalam jumlah yang cukup banyak. 

5. Cash Management adalah jasa pengelolaan seluruh rekening 

seperti corporate internet banking yang dapat digunakan oleh 
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perusahaan/lembaga/instansi. Produktif dilengkapi dengan 

fasilitas virtual account. 

6. Payment Center adalah kerjasama BNI Syariah denga 

perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembiayaan untuk 

kepentingan perusahaan. Jasa ini dapatdigunakan untuk 

penerimaan pembiayaan uang kuliah, tagihan listrik dan 

sebagainya. 

7. Payroll Gaji adalah layanan pembayaran gaji yang dilakukan 

oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi 

pembayaran gaji untuk mendebet rekeningnya dengan 

mengkredit rekening karyawannya.   

4.  Kebijakan Pembiayaan PT.BNI Syariah Kantor Cabang Palembang 

Kebijakan pokok pembiayaan yang dianut oleh PT. BNI Syariah 

adalah berpedoman pada prinsip kehati-hatian. Setiap kegiatan pemberian 

pembiayaan harus memperhatikan beberapa aturan sebagai berikut: 

a. Pemberian pembiayaan harus berdasarkan pada prosedur 

pembiayaan yang sehat, mencakup prosedur persetujuan 

pembiayaan, prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan 

serta prosedur pengawasan pembiayaan. 

b. Untuk pembiayaan yang mengalami kecendrungan penurunan 

kualitas harus mendapatkan perhatian khusus sehingga dapat 

kemungkinan kerugian bank dapat dihindari. 
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c. Bank melakukan pendeteksian secara dini terhadap adanya 

pembiayaan yang bermasalah, disertai dengan langkah-langkah 

penyelesaiannya termasuk penghapus bukuan pembiayaan macet 

yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan. 

d. Penyelesaian barang agunan diperlakukan sesuai dengan ketentuan 

hukum. 

5. Pembiayaan Modal Kerja PT. BNI Syariah  

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal 

kerja melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah 

dimana bank bertindak sebagai penyandang dana sedangkan nasabah 

bertindak sebagai pengusaha. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu 

atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan 

pembiayaan persediaan: 

a. Pembiayaan likuiditas  

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara cash 

inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan 

oleh bank konvensional biasa disebut dengan kredit rekening Koran. Bank 

memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata 

pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.  

Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk 

qard timbal balik. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening 

giro dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. bila nasabah 
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mengalami ketidaksesuaian, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo 

yang tersedia sehingga menjadi sampai maksimum jumlah yang disepakati 

dalam akad atas fasilitas bank tidak dibenarkan meminta imbalan apapun 

kecuali sebatas biaya administrasi. 

b. Pembiayaan piutang 

Kebutuhan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya 

dengan kredit tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi 

kapasitas modal kerja yang dimiliknnya. 

c. Pembiayaan persediaan 

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan persediaan tersebut yaitu antara lain dengan 

menggunakan prinsip jual beli (al-ba’i). 

d. Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan 

1. Perdagangan umum 

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan 

target pembeli siapa saja yang dating membeli barang-barang yang 

telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran maupun 

pedagang besar. 

2. Perdagangan berdasarkan pesanan 

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan 

ditempat penjual. Pembeli terlebih dahulu memesan barang yang 

dibutuhkan berdasarkan contoh barnag kepada penjual serta harga 

yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila 
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barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk 

menghindari kemungkinan resiko akibat ketidakpastian jumlah dana 

kualitas barang yang demikian dengan spesifikasi yang dimaksud 

dalam surat penawaran. 

            Tabel 2.1 Rekapitulasi Pembiayaan Produktif  
      Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang  
                             Tahun 2013 (per bulan) 
 

Bulan Jumlah (Rp) 
Januari Rp 1.214.583.000 
Februari Rp 1.632.441.000 
Maret Rp 2.264.988.p000 
April Rp 3.249.332.000 
Mei Rp 3.351.098.000 
Juni Rp 3.373.001.000 
Juli Rp 3.707.402.000 

Agustus Rp 4.998.304.000 
September Rp 4.471.625.000 
Oktober Rp 5.484.225.000 

November Rp 6.596.050.000 
Desember Rp 6.837.661.000 

 
                   

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pembiayaan Produktif  
      Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang  
                             Tahun 2014 (per bulan) 
 

Bulan Jumlah (Rp) 
Januari Rp 2.064.771.000 
Februari Rp 2.106.628.000 
Maret Rp 2.396.471.000 
April Rp 3.304.932.000 
Mei Rp 3.525.843.000 
Juni Rp 4.116.405.000 
Juli Rp 4.290.440.000 

Agustus Rp 4.674.259.000 
September Rp 5.078.310.000 
Oktober Rp 6.263.483.000 

November Rp 7.398.708.000 
Desember Rp 7.294.800.000 
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B. Karakteristik Responden 

Gambaran umum responden menggambarkan tentang karakteristik 

responden yang merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan ciri  

responden secara individu atau dengan kata lain karakteristik responden akan 

keadaan, sifat atau ciri khusus yang dapat memberikan gambaran tentang 

keadaan responden tersebut.  

1. Deskripsi Data Responden 

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang cara pengambilan informasi atau 

data-data yang dibutuhkan peneliti mengenai tanggapan responden 

adalah dengan menggunakan angket tertutup. Teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik random 

sampling yaitu memilih sampel dari responden atau secara acak dan 

yang paling mudah dijumpai. Angket disebarkan kepada Nasabah PT. 

BNI Syariah Kantor Cabang Palembang secara umum yang berusia 20 

tahun keatas, dengan mendekati 75 responden sebagai syarat pemenuhan 

sampel dapat dikatakan dapat mewakili populasi. 

2. Deskriptif Responden 

Untuk memahami hasil-hasil penlitian, peneliti memerlukan data 

deskriptif responden yang akan digunakan untuk menggambarkan 

keadaan atau kondisi responden yang dapat memberikan informasi 

tambahan. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat 

dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel 
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yang digunakan dalam penelitian. Dalam point deskripsi responden, 

peneliti menyajikan 5 informasi penting yang dapat menggambarkan 

karakteristik responden.  

1. Karakter Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun data mengenai jenis kelamin responden Nasabah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang sebagai berikut. 

        Tabel 3.1  
          Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jumlah Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 44 58.67 

Perempuan 31 41.33 

Jumlah 75 100% 

 Sumber: Data Primer yang diolah, 2014 

 
Berdasarkan keterangan pada tabel 3.1 diatas, dapat diketahui 

tentang jenis kelamin responden Nasabah PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Palembang yang diambil sebagai responden, yang 

menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu 

sebanyak 44 atau 58.67%, sedangkan sisanya adalah responden 

perempuan sebanyak 31 atau 41.33%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pembiayaan Modal Kerja lebih banyak digunakan oleh laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan. 
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2. Karakter Responden Berdasarkan Usia 

Usia responden merupakan salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan, karena usia seseorang mempengaruhi 

penilainnya terhadap Pendapatan Usaha Nasabah. Data 

mengenai usia responden Pembiayaan Modal Kerja 

terhadap Pendapatan Usaha Nasabah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 
 Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia Responden Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

 20-34 tahun 49 65.33 

35-55 tahun 26 34.67 

Jumlah 75 100% 

 Sumber: Data primer yang diolah,2014 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.2 tingkat usia nasabah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang yang diambil sebagai responden 

sebagian besar berusia 20-34 tahun. Berdasarkan tabel tersebut, 

memberikan informasi bahwa mayoritas responden berusia kurang 

dari 20-34 tahun sebanyak 49 responden atau 65.33% yang terdiri 

dari 22 orang laki-laki dan 27 orang perempuan, sedangkan yang 

berusia 35-55 tahun sebanyak 26 responden atau 34.67% yang terdiri 

dari 22 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Banyaknya 

responden yang berusia 20-34 tahun menandakan bahwa Pemberian 

Pembiayaan Modal Kerja banyak diberikan kepada nasabah yang 
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berusia 20-34 tahun karena pada usia ini merupakan usia produktif 

untuk meminjam pembiayaan modal kerja.  

3. Karakter Responden Berdasarkan Pendapatan  

Adapun data mengenai Pendapatan Usaha Nasabah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang  adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 
Pendapatan Responden per Bulan 

 
Pendapatan Responden Jumlah 

Responden 

Persentase 

(%) 

Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- 8 10.7 

Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- 17 22.7 

Rp 2.000.000,- s/d Rp 3.000.000,- 19 25.3 

> Rp 3.000.000,- 31 41.3 

Jumlah 75 100% 

   Sumber: Data primer yang diolah,2014 

Berdasarkan keterangan pada tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa 

sebagian besar dari pendapatan Usaha Nasabah PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Palembang yang diambil sebagai responden adalah 

yang berpendapatan Rp 500.000 – Rp 1.000.000,- yaitu sebanyak 8 

responden atau 10.7%, yang berpendapatan Rp 1.000.000 – Rp 

2.000.000,- sebanyak 17 responden atau 22.7%, dan yang 

berpendapatan Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000,- sebanyak 19 

responden atau 25.3%, serta yang berpendapatn lebih dari Rp 

3.000.000,- sebanyak 31 atau 41.3%. 
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C. Analisis Data 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan hasil dari penelitian Pengaruh 

Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang. 

a. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Pembiayaan Modal 

Kerja  

Tabel 3.4 
Responden Terhadap Variabel Pembiayaan Modal Kerja 

 
No 

Item 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total % 

F % F % F % F % F %   

Q1 38 50.7 32 42.7 5 6.6 0 0 0 0 75 100 

Q2 28 37.3 41 54.7 6 8 0 0 0 0 75 100 

Q3 34 45.3 38 50.7 3 4 0 0 0 0 75 100 

Q4 19 25.3 35 46.7 21 28 0 0 0 0 75 100 

Q5 15 20 29 38.7 31 41.3 0 0 0 0 75 100 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah responden 75 orang 

terhadap pertanyaan pada kuisioner item no.1 dengan indikator 

penyelesaian masalah modal yang menjawab sangat setuju sebanyak 38 

responden dengan persentasi 50,7%, yang menjawab setuju sebanyak 32 

responden dengan persentasi 42,7%, yang menjawab netral  sebanyak 5 

responden dengan persentasi 6,6%, dan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%.  
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Pertanyaan pada kuisioner item no.2 dengan indikator 

pengembangan usaha yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 

responden dengan persentasi 37,3%, yang menjawab setuju sebanyak 41 

responden dengan persentasi 54,7%, yang menjawab netral  sebanyak 6 

responden dengan persentasi 8%, dan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.3 dengan indikator peningkatan 

produksi yang menjawab sangat setuju sebanyak 34 responden dengan 

persentasi 45,3%, yang menjawab setuju sebanyak 38 responden dengan 

persentasi 50,7%, yang menjawab netral  sebanyak 3 responden dengan 

persentasi 4%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 

sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.4 dengan indikator penyelesaian   

pembiayaan likuiditas yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 

responden dengan persentasi 25,3%, yang menjawab setuju sebanyak 35 

responden dengan persentasi 46,7%, yang menjawab netral  sebanyak 21 

responden dengan persentasi 28%, dan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.5 dengan indikator mengatasi 

masalah ekonomi yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden 

dengan persentasi 20%, yang menjawab setuju sebanyak 29 responden 

dengan persentasi 38,7%, yang menjawab netral  sebanyak 31 responden 
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dengan persentasi 41,3%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Jadi, kesimpulannya mayoritas nasabah menjawab setuju adanya 

pembiayaan modal kerja dalam pendapatan usaha nasabah. 

b. Distribusi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pendapatan 

Usaha Nasabah 

          Tabel 3.5 
Responden Terhadap Variabel Pendapatan Usaha Nasabah 
 

No 

Item 

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) Total % 

F % F % F % F % F %   

Q1 35 46.7 36 48 4 5.3 0 0 0 0 75 100 

Q2 28 37.3 44 58.7 3 4 0 0 0 0 75 100 

Q3 20 26.7 52 69.3 3 4 0 0 0 0 75 100 

Q4 16 21.3 41 54.7 18 24 0 0 0 0 75 100 

Q5 16 21.3 47 62.7 12  16 0 0 0 0 75 100 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014 

 Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah responden 75 orang 

terhadap pertanyaan pada kuisioner item no.1 dengan indikator pendapatan 

usaha nasabah yang menjawab sangat setuju sebanyak 35 responden 

dengan persentasi 46,7%, yang menjawab setuju sebanyak 36 responden 

dengan persentasi 48%, yang menjawab netral  sebanyak 4 responden 

dengan persentasi 5,3%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%.  
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Pertanyaan pada kuisioner item no.2 dengan indikator tingkat 

pendapatan yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 responden dengan 

persentasi 37,3%, yang menjawab setuju sebanyak 44 responden dengan 

persentasi 58,7%, yang menjawab netral  sebanyak 3 responden dengan 

persentasi 4%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju 

sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.3 dengan indikator peminjaman 

pembiayaan modal kerja yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 

responden dengan persentasi 26,7%, yang menjawab setuju sebanyak 52 

responden dengan persentasi 69,3%, yang menjawab netral  sebanyak 3 

responden dengan persentasi 4%, dan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.4 dengan indikator cicilan 

pengembalian pembiayaan yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 

responden dengan persentasi 21,3%, yang menjawab setuju sebanyak 41 

responden dengan persentasi 54,7%, yang menjawab netral  sebanyak 18 

responden dengan persentasi 24%, dan yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Pertanyaan pada kuisioner item no.5 dengan indikator keuntungan 

kedua belah pihak yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden 

dengan persentasi 21,3%, yang menjawab setuju sebanyak 47 responden 

dengan persentasi 62,7%, yang menjawab netral  sebanyak 12 responden 
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dengan persentasi 16%, dan yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentasi 0%. 

Jadi, kesimpulannya mayoritas nasabah menjawab setuju adanya 

pembiayaan modal kerja dalam pendapatan usaha nasabah. 

 

2. Uji Validitas  

Uji Validitas dimaksudkan untuk menguji ketepatan item-item 

dalam kuesioner, apakah item-item yang ada mampu menggambarkan 

dan menjelaskan variabel yang diteliti. Perhitungan “Pengaruh 

Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Penapatan Usaha Nasabah dihitung 

dengan menggunakan  Reliability Analysis dengan menggunakan  5 skala 

secara berurutan mulai dari angka 1 yang terkecil hingga angka 5 yang 

terbesar, dimana  angka tersebut menunjukkan  tingkat jawaban yang 

diberikan responden. 

Dalam peneiltian ini terdapat 10 pertanyaan kuisioner. Kuisioner 

tersebut diberikan terhadap 75 responden. Toleransi kesalahan yang 

digunakan ialah sebesar 10% atau menggunakan probailitas sebesar 0,1 

dengan demikian nilai dari butir-butir pertanyaan yang dihitung harus 

lebih tinggi dari 0,30 agar dapat dikatakan valid dan lebih besar atau sama 

dengan 0,6 agar dapat dikatakan reliabel. Untuk mengetahui validitas 

variabel dependen dan independen dari penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 3.6 
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Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas 

 
Variabel 

Pembiayaan 
Modal Kerja (X) 

Pernyataan Corrected 
item total 
correlation 

Keterangan 

Penyelesaian 
masalah modal 

1. Pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
membantu 
dalam 
menyelesaika
n masalah 
modal. 

.462 Valid 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan 
usaha 

2. Pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
membantu 
dalam 
mengembang
kan usaha. 

.564 Valid 

Meningkatkan 
produksi 

3. Pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
membantu 
dalam 
meningkatkan 
produksi. 

.312 
 
 
 
 
 
 

Valid 
 
 
 
 

Penyelesaian 
pembiayaan 
likuiditas 
 

4. Pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
membantu 
dalam 
menyelesaika
n masalah 
pembiayaan 
likuiditas. 

.533 
 
 
 
 
 
 

Valid 
 
 
 
 

Mengatasi 
masalah ekonomi 
 

5. Pembiayaan 
modal kerja 
dapat 
mengatasi 
masalah 
ekonomi di 
dalam 
masyarakat. 

.508 
 
 
 
 
 
 

Valid 
 
 
 
 

Sumber: Hasil proses pengujian, 2014 
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Variabel 

Pendapatan Usaha 
Nasabah (Y) 

Pernyataan Corrected item 
total 

correlation 

Keterangan 

Pendapatan usaha 
nasabah  

1. Pendapatan 
usaha 
nasabah 
semakin 
meningkat 
setelah 
menerima 
pembiayaan 
modal kerja. 

.382 Valid 

Tingkat 
pendapatan 

2. Nasabah 
tidak rugi 
lagi dengan 
manfaat 
pembiayaan 
modal kerja 
yang sangat 
membantu 
dalam 
meningkatka
n tingkat 
pendapatan. 

.319 Valid 

Peminjaman 
pembiayaan 
modal kerja 

3. Proses 
peinjaman 
pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
mudah. 

.382 Valid 

Cicilan 
pengembalian 
pembiayaan  
 

4. Nasabah 
tidak 
terbebani 
dalam 
pengembalia
n cicilan 
pembiayaan. 

.598 
 
 
 
 
 
 

Valid 
 
 
 
 

Keuntungan kedua 
belah pihak 
 

5. Pembiayaan 
modal kerja 
sangat 
menguntung
kan antara 
kedua belah 
pihak. 

.531 
 
 
 
 
 
 

Valid 
 
 
 
 

 Sumber: Hasil proses pengujian, 2014 
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Dari data Tabel 3.6 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

untuk semua variabel memiliki status valid, ini ditandai dengan r hitung 

lebih besar daripada r tabel (0,30). 

3. Uji Reliabilitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan internal consistency atau 

derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan SPSS. Setelah 

melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil 

sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Menurut Sekaran reliabiitas 

yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik dan apabila lebih besar dari 0,6 

dan mendekati 1 berarti reliabilitas adalah baik. 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Reliability Coeficient Alfa Keterangan 

Pembiayaan Modal Kerja .715 Reliabel 

Pendapatan Usaha Nasabah .687 Reliabel 

Sumber: Hasil proses pengujian, 2014 
 

Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa 

reliabilitas variabel pendapatan usaha nasabah berdasarkan pengujian 

reliabilitas dari instrument, diketahui bahwa hasil pengujian variabel 

Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah adalah 

reliabel karena telah melebihi angka 0,6. 

4. Uji Normalitas  

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan 

dideteksi melalui analisis grafik yang dihasilkan melalui perhitungan 
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regresi linear sederhana dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan 

sebaran titik-titik di seputar garis diagonal. Hasil pengujian normalitas 

data dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut: 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa 

data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis grafik 

diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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D. Uji  Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode analisis regresi linear 

sederhana. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan hipotesis dalam penelitian 

ini, metode regresi sederhana menghubungkan satu variabel dependen dengan 

variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya 

pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah PT. 

BNI Syariah Kantor Cabang Palembang. 

1. Uji Korelasi 

Pengukuran korelasi berguna untuk mengukur kekuatan dan arah 

hubungannya antara dua variabel Pembiayaan Modal Kerja dan 

Pendapatan Usaha Nasabah. 

Tabel 3.8 
Hasil Pengujian Korelasi 

 

Correlations 

  Pendapatan_Usaha

_Nasabah 

Pembiayaan_Modal

_Kerja 

Pearson 

Correlation 

Pendapatan_Usaha_Nasabah 1.000 .790 

Pembiayaan_Modal_Kerja .790 1.000 

Sig. (1-tailed) Pendapatan_Usaha_Nasabah . .000 

Pembiayaan_Modal_Kerja .000 . 

N Pendapatan_Usaha_Nasabah 75 75 

Pembiayaan_Modal_Kerja 75 75 

 
Hasil analisis korelasi antara item Pembiayaan Modal Kerja 

(variabel X) secara keseluruhan terhadap pendapatan Usaha Nasabah 

(variabel Y) menunjukkan bahwa Pembiayaan Modal Kerja mempunyai 

hubungan secara positif, sehingga biasa dikatakan ada korelasi, atau 
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Pembiayaan Modal Kerja (variabel X) ada hubungannya dengan 

Pendapatan Usaha (variabel Y) nasabah PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang, yaitu korelasi pearson .790. Artinya besar korealsi antara 

Pembiayaan Modal Kerja (variabel X) secara keseluruhan terhadap 

Pendapatan Usaha Nasabah (variabel Y) sebesar 0,790 (hubungan kedua 

variabel cukup kuat). Dilihat dari angka sig.(1-tailed) sebesar 0,000 < 

0,001. Hubungan antara dua variabel signifikan. 

 
2. Uji Koefisien  

 Koefisien determinasi (  ) menjelaskan proporsi variabel terikat 

yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersamaan. Nilai 

koefisien determinasi berkisar antara 0   (  )   1. Bila nilai (  ) 
semakin mendekati satu maka variabel bebas yang semakin besar dalam 

menjelaskan variabel terikat, tetapi bila nilai (  ) mendekati nol maka 

variabel bebas semakin kecil dalam menjelaskan variabel berikut. 

Tabel 3.9 
Hasil pengujian Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .790
a
 .625 .619 1.223 

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Modal_Kerja 

b. Dependent Variable: Pendapatan_Usaha_Nasabah 
 

 

Angka R square adalah 0, (adalah pengkuadratannya dari koefisien  

korelasi atau 7,90 x 7,90 = 0,624). R square dapat disebut koefisien 

determinasi, yang dalam hal ini berarti 62,4% pembiayaan modal kerja 
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dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan usaha nasabah. Sedangkan 

sisanya (100% - 62,4% = 9,38%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 

Hasil uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa 

masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi pendapatan 

usaha nasabah. Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, 

terkait dengan topik ini. 

3. Hasil Uji Pengaruh Simultan (F test) 

 Sebelum membahas secara pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, terlebih dahulu dilakukan pengujian secara 

simultan. Uji simultan ini, bertujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi 

hipotesis yang menjelaskan “terdapat pengaruh antara Pembiayaan 

Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah.” Hasil pengujian 

pengaruh simultan dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 
Uji simultan antara variabel independen dengan  

variabel dependen 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 185.909 1 185.909 129.155 .000
a
 

Residual 105.078 73 1.439   

Total 290.987 74    

a. Predictors: (Constant), pembiayaan_modal_kerja   

b. Dependent Variable: pendapatan_usaha_nasabah   

  Sumber: Data Primer yang diolah, 2014 
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 Dari hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan F hitung yang menunjukkan nilai 129.155 dengan tingkat 

signifikan 0.000. Sedangkan F tabel dengan taraf kepercayaan 95% 

(0,05) yaitu 3.97. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F hitung > 

F tabel dan signifikan 0.000 < 0.05. hal ini berarti hipotesis secara 

simultan variabel bebas yaitu pembiayaan modal kerja punya pengaruh 

terhadap variabel terikat yaitu pendapatan usaha nasabah. 

4. Uji signifikan Parameter Individual (t test) 

 Uji partial ini memiliki tujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi 

hipotesis secara individual. Uji partial ini, dalam hasil perhitungan 

statistik Ordinary Least Square (OLS) ditunjukkan dengan          Secara terperinci hasil         dijelaskan dalam tabel 3.11 sebagai 

berikut: 

Tabel 3.11 
Hasil Perhitungan Parameter Individual 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.535 1.319  4.955 .000 

Pembiayaan_Modal_Kerja .691 .063 .790 11.019 .000 

a. Dependent Variable: Pendapatan_Usaha_Nasabah    

 
 Dari hasil pengujian hipotesis pada tabel 3.11 coefficients, dapat 

diketahui hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh koefisien 

untuk variabel Pembiayaan Modal Kerja sebesar 0.691 dengan 
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konstanta sebesar 6.535 sehingga model persamaan regresi linear 

sederhana yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Y= 6.535 + 0.691X 

                         Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja 

  Hasil uji empiris pengaruh antara Pembiayaan Modal Kerja, 

menunjukkan nilai         11.019 dan p value (sig) sebesar 0.000 yang 

dibawah alpha 5%.. Artinya bahwa Pembiayaan Modal Kerja 

berpengaruh terhadap Pendapatan Usaha Nasabah PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Palembang. Hasil penelitian tidak dapat menolak 

hipotesis yang menyatakan “Pembiayaan Modal Kerja berpengaruh 

terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Palembang”. 

  Nilai beta dalam Unstandardized Coefficients menunjukkan 

angka sebesar 0,063, yang artinya adalah besaran pengaruh Pembiayaan 

Modal Kerja berpengaruh terhadap Pendapatan Usaha Nasabah PT. 

BNI Syariah Kantor Cabang Palembang sebesar 6,3%. 

Analisis uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu 

pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah pada bank 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang. 

Pada suatu tingkat kepercayaan tertentu, uji t dilakukan dengan 

melihat t hitung terhadap t tabel. Sebagaimana kriteria uji bahwa 

keputusan diambil dengan jalan membandingkan t hitung dengan t 
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tabel. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, sebaliknya jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima (Algifari, 2000). Pada pengujian ini, t hitung = 11.019 > t tabel 

= 1.666 maka keputusan menolak Ho dan menerima Ha. 

Signifikan variabel konstanta dan variabel pembiayaan modal 

kerja masing-masing sebesar sig 0.000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. 

Dari penilaian persamaan yang dihasilkan oleh regresi diperoleh 

persamaan sebagai berikut: Pendapatan Usaha Nasabah = 6.535 + 0.691 

Pembiayaan Modal Kerja. 

a. Koefisien regresi variabel pembiayaan modal kerja yang bertanda 

positif menunjukkan bahwa setiap penambahan atau kenaikan 

masing-masing variabel tersebut akan berpengaruh positif terhadap 

pendapatan usaha nasabah. 

b. Nilai konstanta sebesar 6.535 menyatakan bahwa tidak ada penilaian 

pembiayaan modal kerja atau sama dengan 0, maka pendapatan 

usaha nasabah sebesar 6.535 

c. Nilai koefisien sebesar 0.691 menunjukkan bahwa penambahan 

pembiayaan modal kerja sebesar 1 rupiah akan meningkatkan 

pendapatan usaha nasabah sebesar 0.691 rupiah. 
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E. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha 

Nasabah 

Model regresi linier menguji apakah ada pengaruh antara 

pembiayaan modal kerja terhadap pendaptan usaha nasabah pada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Palembang. Analisis regresi atau koefisien 

deterinasi dapat dinyatakan dengan persamaan:  

0 ≤ r² ≤ 1, artinya besarnya koefisien determinasi terletak antara 0 

dan 1. 

a. Determinasi = 0 menujukkan tidak adanya hubungan antara variabel X 

dan Y  

b. Determinasi = 1 menunujukkan adanya hubungan sempurna antara 

variabel X dan Y 

Hasil analisis regresi linier ditujnjukkan pada tabel 3.12 

Model umum persamaan regresi linier adalah Y = a + bx = 6.535 

Keterangan: 

Y =  Pendapatan Usaha Nasabah 

a =  Angka konstan (dari unstandarized coefficient) dalam hal ini sebesar 

6,535 

b =  Angka koefisien regresi 0.691 

X =  Pembiayaan Modal Kerja 
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Berikut ini adalah hasil analisis dengan program SPSS. 

Tabel 3.12 
Hasil Analisis Regresi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .790
a
 .625 .619 1.223 

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan_Modal_Kerja 

b. Dependent Variable: Pendapatan_Usaha_Nasabah 
 

 

Angka R square adalah 0, (Angka R square adalah 0, (adalah 

pengkuadratannya dari koefisien  korelasi atau 7,90 x 7,90 = 0,639). R 

square dapat disebut koefisien determinasi, yang dalam hal ini berarti 

63,9% pembiayaan modal kerja dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan 

usaha nasabah. Sedangkan sisanya (100% - 63,9% = 9,36%) dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain. 

Y = Pendapatan Usaha Nasabah 

X = Pembiayaan Modal Kerja 

Konstanta sebesar 6,535 menyatakan bahwa jika tidak ada pembiayaan 

modal kerja maka tingkat pengembalian asset sebesar 6,535%. 

Koefisien regresi sebesar 0,691 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) Rp. 1 pembiayaan modal kerja akan mengembalikan atas 

asset 6,91%. 

  Untuk regresi sederhana angka korelasi (0,790) artinya besar 

korelasi antara variabel pembiayaan modal kerja (x) dan pendapatan 

usaha nasabah (y) sebesar 0,691 (sangat kuat karena mendekati 1). Hasil 
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analisis korelasi tersebut untuk mellihat kekuatan hubungan dua variabel, 

melihat signifikan hubungan, dan melihat arah hubungan.  

Untuk melakukan interpretasi kekuatan hubungan antar dua variabel 

dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika angka koefisien korelasi menunujukkan 0, maka kedua variabel 

tidak mempunyai hubungan.   

b. Jika angka koefisien korelasi mendekati 1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan semakin kuat. 

c. Jika angka koefisien korelasi mendekati 0, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan semakin lemah.   

d. Jika angka koefisien korelasi sama dengan 1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan linier sempurna positif.   

e. Jika angka koefisien korelasi sama dengan -1, maka kedua variabel 

mempunyai hubungan linier sempurna negatif.   

 
2. Pengaruh Pembiayan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah 

pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang 

Hasil pengujian hipotesis adalah pembiayaan modal kerja 

mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usaha nasabah dalam 

pembiayaan modal kerja. Pengaruh pembiayaan modal kerja terhadap 

pendapatan usaha nasabah adalah positif  yang artinya jika terjadi 

bertambahnya pembiayaan modal kerja maka akan terjadi kenaikan 

pendapatan usaha nasabah dan sebaliknya jika terjadi pengurangan 

pembiayaan modal kerja maka akan menurun pendapatan usaha nasabah 



80 

 

terhadap pembiayaan modal kerja. Disamping itu pengaruh variabel 

pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah mempunyai 

nilai signifikan yaitu 0.000 < 0.05, hal ini menunjukkan variabel 

pembiayaan modal kerja memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan usaha nasabah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu Andry 

Herdiansyah (2008) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengkaji tentang Pemiayaan 

Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada Bank DKI 

Syariah Cabang Wahid Hasyim yang menyatakan dalam penelitiannnya 

yaitu terdapat pengaruh yang signifikan variael pembiayaan modal 

terhadap pendapatan usaha nasabah sebesar 6,87 > t tabel sebesar 2,56 

sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya ada pengaruh antara jumlah 

pembiayaan dan jangka waktu terhadap pendapatan. Besarnya pengaruh 

jumlah pembiayaa dan jangka waktu terhadap pendapatan sebesar 0,567 

atau 5,67%. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh hasil 

perhitungan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

pembiayaan modal kerja terhadap pendapatan usaha nasabah yang ditunjukkan 

dengan nilai R Square sebesar 0,625, ini berarti 62,5% variabel pendapatan 

usaha nasabah dipengaruhi oleh variabel pembiayaan modal kerja. Hal ini juga 

didukung hubungan diantara kedua variabel yaitu pembiayaan modal kerja 

(variabel X) dengan pendapatan usaha nasabah (variabel Y) yang diuji melalui 

hasil analisis korelasi yaitu  sebesar 0,790 atau 79% dengan signifikan sebesar 

0,000 pada taraf signifikan 0,05 maka menunjukkan terdapat korelasi atau 

hubungan yang kuat dan positif. Jika pembiayaan modal kerja meningkat, 

maka pendapatan usaha nasabah juga akan meningkat. 
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B. Saran  

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang harus lebih aktif dalam 

melakukan ekspansi pembiayaan modal kerja serta melakukan pembinaan 

terhadapa nasabah, sehingga dapat memberikan solusi terhadap pembiayaan 

modal bagi usaha nasabah tersebut dan PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang terpercaya bagi mitra yang benar-benar dibutuhkan oleh 

pengusaha. 

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Palembang agar dapat memberikan 

pelayanan prima pada proses pembiayaan modal kerja sehingga nasabah dapat 

menikmati pinjaman dengan proses yang cepat, mudah dan efisien, selain itu 

juga dapat membentuk citra yang baik bagi PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Palembang tersebut. Dan untuk penelitian selanjutnya bahwa berdasarkan 

hasil analisis regresi linier sederhana masing-masing variabel terdapat 0,625 

dan sisanya sebesar 37,5% (100% - 62,5%) perlu dikaji bahwa 37,5% terdapat 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel pendapatan usaha nasabah.  
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