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Penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan bisnis aspek non finansial 

dan aspek finansial di UD Hijau Daun belum sepenuhnya memenuhi kriteria 

penilaian kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah BRIsyariah KCP 

Magetan, sehingga berakibat pada terhambatnya kinerja mitra usaha dan hasil atau 

pendapatan yang belum maksimal dari mitra usaha tersebut. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana analisa kelayakan 

bisnis pada pembiayaan murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun 

dari aspek non finansial?, Bagaimana analisa kelayakan bisnis pada pembiayaan 

murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek finansial?. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis pada pembiayaan 

murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun Dusun Mesih Desa 

Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan field 

research atau penelitian lapangan, yaitu cara untuk mendapatkan data-data dan 

informasi dengan cara, penulis terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga 

yang diteliti. Pada penelitian ini yaitu ke BRIsyariah KCP Magetan dan Mitra 

Usaha UD Hijau Daun milik Bapak Agus Parwoto di Rt/Rw 06/02 Dusun Mesih 

Desa Sumberagung kecamatan Plaosan kabupaten Magetan untuk membuktikan 

apakah memang terjadi pembiayaan murābaḥah antara pihak bank dan 

perusahaan. Data yang digunakan berupa data primer, dari data tentang kelayakan 

bisnis pada aspek non finansial dan finansial. Data sekunder yang diperoleh dari 

wawancara dan observasi Bank BRIsyariah KCP Magetan dan Mitra Usaha UD 

Hijau Daun. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan bisnis pada 

pembiayaan murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek 

non finansial layak memperoleh pembiayaan murābaḥah. Dari kelayakan bisnis 

pada pembiayaan murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari 

aspek finansial layak memperoleh pembiayaan murābaḥah, dengan syarat 

pembiayaan yang diberikan tidak seperti yang diajukan pemohon dari Rp. 

250.000.000 yang layak dibiayai maksimal Rp. 232.000.000.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

PT Bank BRIsyariah Tbk adalah salah satu bank syariah di Indonesia 

yang telah diakui keberadaannya. Saat ini BRIS menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset PT Bank BRIsyariah Tbk tumbuh dengan pesat baik 

dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT Bank BRIsyariah Tbk 

sebagai penyedia pelayanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang 

berfokus kepada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan 

prinsip Syariah.1 Bank BRIsyariah KCP Magetan merupakan salah satu 

kantor cabang pembantu PT Bank BRIsyariah Tbk yang beralamat lengkap di 

Jl. MT Haryono Permai IX No.05, Dusun Karanganyar, Kepolorejo, Kec. 

Magetan, Kebupaten Magetan. Kegiatan Bank BRIsyariah KCP Magetan juga 

meliputi menghimpun dana (funding), menyalurkan dana kemasyarakat yaitu 

financing atau lending (pendanaan atau peminjaman) yang sesuai dengan 

ketentuan syariah. 

Bank BRIsyariah KCP Magetan dalam melakukan kegiatan 

financing/lending salah satunya dengan menyalurkan dana melalui 

pembiayaan murābaḥah yaitu jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk 

transaksi jual beli beli  dengan  cicilan.  Pada  perjanjian  murābaḥah  atau  

                                                           
1 Bank BRIsyariah, “Sejarah BRIsyariah,” dalam  https://www.brisyariah.co.id, (diakses 

pada tanggal 22 Juni 2019, pukul 14.00 WIB). 

https://www.brisyariah.co.id/
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mark-up,  bank  membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan 

nasabahnya dengan membeli barang itu  dari  pemasok  barang  dan  

kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  tersebut dengan  menambahkan  

suatu  mark-up  atau  keuntungan.  Dengan  kata  lain, penjualan barang oleh 

bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit. Pada  murābaḥah  

dengan  prinsip  harga  pokok  dan  margin  telah  diketahui  oleh kedua belah 

pihak dan didasarkan atas suka sama suka.2  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fungky Ramanda Yudistira 

selaku Account Officer di Bank BRISyariah KCP Magetan, bahwa Bank 

BRIsyariah KCP Magetan sebelum menyetujui permohonan pembiayaan 

murābaḥah, melakukan penilaian kriteria-kriteria dengan ukuran yang 

ditetapkan menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan  nasabah yang benar-benar 

menguntungkan salah satunya menggunakan analisis kelayakan bisnis guna 

mengetahui layak atau tidak  usaha calon nasabah tersebut mendapat 

pembiayaan.  

Aspek-aspek didalamnya meliputi aspek non finansial dan finansial. 

Aspek non finansial terdiri dari aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan operasi, aspek manajemen,  aspek sosial ekonomi, dan aspek 

analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), sedangkan aspek finansial 

mengenai keuangan usaha tersebut.3 Analisis menggunakan kelayakan bisnis 

                                                           
2 Herry Sudarsono, Bank  dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 

62. 
3 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 107-110. 
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di lakukan BRIsyariah KCP Magetan dengan cara terjun langsung ke 

lapangan atau observasi ke tempat usaha calon nasabah. Dengan demikian 

bank BRIsyariah KCP Magetan dapat menilai layak tidaknya usaha tersebut 

mendapatkan pembiayaan.  

Kelayakan Bisnis diaplikasikan dalam analisis pembiayaan 

murābaḥah  Bank BRIsyariah KCP Magetan pada salah satu usaha yang 

bergerak dibidang  perdagangan, yaitu “UD Hijau Daun” yang bergerak di 

bidang jual beli bibit sayuran organik dan pupuk organik milik Bapak Agus 

Parwoto Dusun Mesih Rt/Rw 06/02 Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan. Penilaian dilakukan di usaha tersebut, karena Bapak 

Agus Parwoto selaku pemilik usaha UD Hijau Daun mengajukan pembiayaan 

murābaḥah dalam jumlah yang besar melebihi 200 juta, tetapi UD Hijau 

Daun sistem pengelolaan belum sepenuhnya tertata dan kinerjanya belum 

maksimal. Dengan demikian bank BRIsyariah KCP Magetan harus menilai 

secara detail, salah satunya melalui kelayakan bisnisnya baik dari segi aspek 

non finansial dan finansial perusahaan. 4  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Parwoto selaku pemilik 

UD Hijau Daun, bahwa pembiayaan murābaḥah adalah salah satu 

pembiayaan yang mudah sekali prosesnya, dimana bank BRIsyariah KCP 

Magetan memberikan surat kuasa pembelian kepada Bapak Agus Parwoto 

selaku nasabah dalam mencukupi kebutuhan usaha yang diperlukan, disini 

diketahui bahwa pembiayaan murābaḥah yang digunakan oleh bank 

                                                           
4 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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BRIsyariah KCP Magetan menggunakan akad murābaḥah bil wakalah. 

Selanjutnya beliau melunasi dengan cara mengangsur kepada bank dengan 

ketentuan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Bank 

BRIsyariah KCP Magetan dan UD Hijau Daun). 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

UD Hijau Daun dan Produknya 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Parwoto selaku pemilik 

UD Hijau Daun, bahwa UD Hijau Daun dinilai dari aspek non finansial 

didapatkan : 

1. Pada aspek hukum perusahaan yang telah berdiri selama 7 tahun ini 

masih dalam proses mengurus perizinan usaha, artinya belum ada izin 

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dari usaha UD Hijau Daun ini. 

Nama UD Hijau Daun di ambil sebagai bentuk perencanaan nama atas 

perizinan yang masih dalam tahap proses.  

2. Pada aspek pemasaran produk sayuran organik dan pupuk organik 

‘NutriBassa’ masih terbilang sempit, sebab pemasaran secara langsung 

pada konsumen hanya sebatas masyarakat sekitar Kecamatan Plaosan, 

Panekan, Parang, dan Poncol dan ada sebagian masyarakat luar daerah, 

seperti Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.  
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3. Pada aspek teknis dan operasi telah jelas tempat usahanya yaitu Dusun 

Mesih Rt/Rw 06/02 Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan dan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang masih 

terbatas dalam usahanya, seperti hanya kendaraan, meja, kursi serta 

prasarananya adalah kebun yang luasnya sekitar 1000m2.  

4. Pada aspek manajemen/organisasi UD Hijau Daun tidak mempunyai 

organisasi dan tim manajemen yang jelas, sebab tidak ada pembagian 

pekerjaan dan pekerjaan dijalankan secara serabutan.   

5. Pada aspek ekonomi dan sosial UD hijau Daun berkontribusi terhadap 

penyerapan tenaga kerja lebih dari 5 orang dan memperkecil angka 

pengangguran di masyarakat, namun sebenarnya UD Hijau Daun dalam 

penyerapan tenaga kerjanya yang benar-benar dari masyarakat sekitar 

adalah 4 orang dan 6 orang lainnya adalah anggota keluarga dari si 

pemilik. Hal ini dirasa kurang maksimal dalam mengurangi 

pengangguran di masyarakat, sebab sebagian besar masih dikuasai oleh 

anggota keluarga.   

6. Pada aspek amdal limbah yang dihasilkan dipastikan tidak mencemari 

lingkungan, sebab limbah langsung dibakar atau dikubur dan lingkungan 

tetap terlihat bersih. 5 

Pada aspek finansial, penilaian keuangan diambil pada bulan April 

sampai Agustus 2018. Alasan pengambilan lima bulan terakhir berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer 

                                                           
5 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan, 21 September 2018. 
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BRIsyariah KCP Magetan. Lima bulan terakhir merupakan perhitungan 

paling efektif dalam menilai kesanggupan perusahaan terhadap kewajibannya, 

disini bisa dilihat bahwa pendapatan nasabah selama kurun waktu 5 bulan 

terakhir kurang maksimal, sebab pendapatan masih naik turun dan tidak ada 

pembukuan secara rinci mulai dari awal berdirinya. Pendapatan UD Hijau 

Daun dalam rentan lima bulan terakhir bisa dilihat pada tabel berikut:6 

Tabel 1.1 

Pendapatan UD Hijau Daun Bulan April – Agustus 2018 

BULAN PENDAPATAN 

APRIL 50.750.000 

MEI 51.145.000 

JUNI 50.500.000 

JULI 46.400.000 

AGUSTUS 49.500.000 

TOTAL 248.295.000 

  Data Diolah 2019 

Dari data pendapatan UD Hijau Daun di atas bisa dilihat pendapatan 

lima bulan terakhir kurang maksimal, pada bulan april 2018 Rp. 50.750.000  

dan di bulan Mei Rp. 51.145.000 mengalami sedikit kenaikan dan di bulan 

Juni turun menjadi Rp. 50.500.000, di bulan Juli Rp. 46.400.000 mengalami 

penurunan drastis dan di bulan Agustus mengalami kenaikan menjadi Rp. 

49.500.000 artinya kinerja perusahaan belum bisa stabil, pengelolan dana 

dalam usaha ini perlu diperhatikan lagi supaya kinerja perusahaan tetap 

maksimal. Jika tidak segera diperbaiki dan terus demikian bisa berakibat 

defisit jangka panjang pada perusahaan dan akan mengakibatkan 

kebangkrutan. Naik turunnya pendapatan menandakan ada permasalahan 

                                                           
6 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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yang dialami oleh usaha dagang ini, yang menyebabkan lambannya 

perkembangan pada lembaga ini. Padahal dalam menjalankan usaha  harus 

ada perkembangan yang dicapai baik dalam pendapatan, pemasaran ataupun 

sektor perkembangan lainnya. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fungky Ramanda Yudistira 

selaku Account Officer BRIsyariah KCP Magetan dari data di atas terlihat 

jelas bahwa UD Hijau Daun sebagian aspek kelayakan bisnisnya masih 

dipertanyakan, sebab pada aspek non finansial dan finansial dinyatakan: 7 

1. Pada aspek hukum keabsahan dokumen belum terpenuhi dalam hal izin 

domisili, NPWP, SIUP, dan izin mendirikan bangunan.  

2. Pada aspek pemasaran mampu menembus potensi pasar yang tinggi 

dengan posisi pasar sebagai supplier yang besar, namun demikian belum 

bisa menembus pasar sasaran yang di target, yaitu pasar nasional. 

3. Pada aspek teknis dan operasi, sarana dan prasarana seperti kantor dan 

perlengkapannya serta alat-alat produksi belum terpenuhi. 

4. Pada aspek manajemen dan organisasi para karyawan bekerja secara 

serabutan, sehingga organisasi dan manajemen pembagian kerja para 

karyawannya tidak jelas.  

5. Pada aspek ekonomi dan sosial belum maksimal dalam penyerapan 

tenaga kerja karena masih fokus memperkerjakan dari pihak keluarga.  

6. Pada aspek AMDAL sangat baik, sebab pengolahan limbah dengan cara 

aman dibakar atau dikubur sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar.  

                                                           
7 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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7. Pada aspek finansial yaitu keuangan UD Hijau Daun seperti di atas jelas 

belum maksimal pengelolaannya, sebab pendapatan masih naik dan 

turun. Hal ini juga berpengaruh terhadap analisis kelayakan pemberian 

pembiayaan murābaḥah yang beliau ajukan pantas diberikan atau tidak.  

Melihat potensi dan data-data serta permasalahan di atas yang dimiliki 

UD Hijau Daun, menjadi pertimbangan Bank BRIsyariah KCP Magetan 

untuk menyetujui atau tidak pembiayaan murābaḥah senilai kurang lebih Rp. 

250.000.000 dengan angsuran senilai kurang lebih 6,7 juta per bulan selama 

60 bulan. Bertumpu pada uraian yang penulis jabarkan di atas, penulis tertarik 

melakukan pembahasan tentang masalah analisis kelayakan bisnis 

pembiayaan Murābaḥah. Pembahasan ini dituangkan dalam sebuah karya 

tulis ilmiah berjudul: “Analisis Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan 

Murābaḥah BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun Dusun Mesih Desa 

Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisa kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah 

BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek non finansial? 

2. Bagaimana analisa kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah 

BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek finansial? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisa kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah 

BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek non finansial. 
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2. Untuk mengetahui analisa kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah 

BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dari aspek finansial. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu perbankan 

syariah guna memperluas pengetahuan dan memperkaya konsep 

keilmuan yang berkaitan tentang analisa kelayakan bisnis pembiayaan  

murābaḥah BRIsyariah dalam aspek non finansial dan finansial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank BRIsyariah KCP Magetan 

Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk melakukan 

analisa kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah dalam aspek non 

finansial dan aspek finansial suatu perusahaan. 

b. Bagi UD Hijau Daun  

Penelitian ini berguna  untuk meningkatkan kelayakan bisnis 

usaha semakin lebih baik dan sebagai referensi dalam menjalankan 

usahanya agar sesuai dengan analisa kelayakan bisnis pembiayaan 

murābaḥah dalam aspek non finansial dan finansial. 

F. Studi Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam 

membuat skripsi ini. Penelitian ini pernah dilakukan oleh: 

Pertama, Muhammad Fachryza, dengan judul “Analisis Kelayakan 

Pembiayaan Murābaḥah  dan Penanganan Resiko Kredit Macet Pada 
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Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam Cabang Cinere”. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada prosedur pembiayaan 

kendaraan bermotor, analisis kelayakan pembiayaan murābaḥah dan 

penangann pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermotor di BPRS Al 

Salaam. BPRS melakukan analisis kelayakan, dalam hal ini Character, 

Capacity, Capital, Colleteral, Condition dan penanganan pembiayaan, Lancar 

(monitoring usaha, stock, proyek dll), kurang lancar (surat pemberitahuan, 

teguran, kunjungan) dan lain-lain. Pada penelitian ini memiliki kesamaan 

membahas analisis kelayakan pembiayaan murābaḥah , untuk penelitian saat 

ini lebih ditekankan pada satu perusahaan yang dinilai layak mendapatkan 

pembiayaan murābaḥah  dari penilaian analisa kelayakan bisnis aspek non 

finansial dan finansial perusahaan8 

Kedua, Ayulda Sulfaidar dengan judul “Peranan Study Kelayakan 

Bisnis Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Mudharabah (Study PT BNI 

Syariah Cabang Makassar)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dan berfokus peranan study kelayakan bisnis dalam mengurangi resiko 

pembiayaan mudharabah, pelaksanaanya hampir sama dengan umumnya 

dilakukan yaitu dengan menilai beberapa aspek serta memperhatikan 5C, 

akan tetapi yang menjadi perbedaannya dalah penilaiain aspek kepatuhan 

yang mana hasilnya memperlihatkan study kelayakan bisnis mempunyai 

peranan yang sangat penting. Pada penelitian ini memiliki kesamaan 

membahas study kelayakan bisnis,untuk penelitian saat ini lebih ditekankan 

                                                           
8  Muhammad Fachryza, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murābaḥah  dan Penanganan 

Resiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (BPRS Al Salaam Cabang Cinere,” Skripsi 

(Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). 
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pada study kelayakan bisnis aspek finansial non finansial pada kelayakan 

pembiayaan murābaḥah  pada satu perusahaan.9 

Ketiga, Liana Sari dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan 

Murābaḥah  pada usaha mikro Di BPRS Harta Insan Kariman (HIK) Ciledug” 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada prosedur dan 

analisis kelayakan pembiayaan usaha mikro di BPRS HIK Ciledug, yang 

bertujuan untuk menganalisis prosedur kelayakan pembiayaan saha mikro di 

BPRS HIK Ciledug untuk menjelaskan kelayakan pembiayaan murābaḥah  

pada BPRS HIK Ciledug dan untuk menjelaskan layaka atau tidak layak 

dalam memberikan pembiayaan murābaḥah  pada usaha mikro di BPRS HIK 

Ciledug. Pada penelitian ini memiliki kesamaan membahas analisis 

pembiayaan murābaḥah pada usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan 

murābaḥah. Perbedaannya, untuk penelitian saat ini lebih ditekankan pada 

satu perusahaan yang dinilai layak mendapatkan pembiayaan murābaḥah dari 

penilaian analisa kelayakan bisnis aspek non finansial dan finansial 

perusahaan.10 

Keempat, Sri Ayu Agustina dengan judul “Analisis Penilaian Karakter 

Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usha Dalam Pemberian Pembiayaan Di 

PT.BPRS Gebu Prima” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 

bertujuan mengetahui metode dan implementasi penilaian karakter nasabah, 

jaminan dan kelayakan usaha oleh PT.BPRS Geby Prima dilakukan sesuai 

                                                           
9  Ayulda Sulfaidar, “Peranan Study Kelayakan Bisnis Dalam Mengurangi Risiko 

Pembiayaan Mudharabah (Study PT BNI Syariah Cabang Makassar),” Skripsi (Makassar: 

Unoversitas Islam Negeri Alauddin, 2017). 
10  Liana Sari, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murābaḥah pada usaha mikro Di BPRS 

Harta Insan Kariman (HIK) Ciledug,” Skripsi (Jakarta: Universitar Syarif Hidayatullah, 2018). 
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prosedurnya. Penilaian karakter, jaminan dan kelayakan usaha dilakukan 

dengan turun langsung ke lapangan dan wawancara. Dalam melakukan 

penilain kelayakan usaha dilihat dari omset, keuntungan, kepemilikan, lokasi 

usaha, market usaha dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

pembiayaan bermasalah dan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan. Pada 

penelitian ini memiliki kesamaan membahas kelayakan usaha sebelum 

memberikan pembiayaan pada setiap usaha calon nasabah, perbedaannya 

pada penelitian saat ini lebih ditekankan pada satu perusahaan yang dinilai 

layak mendapatkan pembiayaan murābaḥah  dari penilaian analisa kelayakan 

bisnis aspek non finansial dan finansial perusahaan.11 

Sikap atau posisi penelitian yang penulis lakukan ini sebagai bentuk 

melanjutkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kelayakan bisnis 

pembiayaan murābaḥah  dari aspek non finansial dan finansial. Dalam  

penelitian ini penulis lebih menekankan kepada aplikasi kelayakan bisnis 

pembiayaan murābaḥah  BRIsyariah KCP Magetan terhadap salah satu usaha 

UD Hijau Daun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis 

usaha nasabah menggunakan aspek non finansial yang berupa aspek hukum, 

aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajamen dan 

organisasi, aspek ekonomi dan sosial dan aspek amdal. Dari segi finansial 

yaitu aspek keuangan sehingga nasabah pantas memperoleh pembiayaan 

murābaḥah  tersebut. Secara lebih ringkas bisa dilihat dalam paparan di 

bawah ini: 

                                                           
11 Sri Ayu Agustina, “Analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan 

Usha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT.BPRS Gebu Prima,” Skripsi (Sumatera Utara: 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). 
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Tabel 1.1 

Studi Penelitian Terdahulu 

No Studi Penelitian Terdahulu Persamaan Perbedaan 

1. Muhammad Fachryza judul 

“Analisis Kelayakan 

Pembiayaan Murābaḥah  dan 

Penanganan Resiko Kredit 

Macet Pada Kendaraan 

Bermotor (BPRS Al Salaam 

Cabang Cinere” 

Sama-sama 

membahas 

analisis 

kelayakan 

pembiayaan 

murābaḥah  

Penelitian saat ini 

lebih ditekankan 

pada satu 

perusahaan yang 

dinilai layak 

mendapatkan 

pembiayaan 

murābaḥah  dari 

penilaian analisa 

kelayakan bisnis 

aspek non 

finansial dan 

finansial 

perusahaan 

2. Ayulda Sulfaidar “Peranan 

Study Kelayakan Bisnis 

Dalam Mnegurangi Risiko 

Pembiayaan Mudharabah” 

kesamaan 

membahas study 

kelayakan bisnis 

dalam analisis 

layak tidaknya 

suatu 

pembiayaan 

diberikan. 

untuk penelitian 

saat ini lebih 

ditekankan pada 

studi kelayakan 

bisnis aspek 

finansial non 

finansial pada 

kelayakan 

pembiayaan 

murābaḥah  pada 

satu perusahaan 

3. Liana Sari “Analisis membahas penelitian saat ini 
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Kelayakan Pembiayaan 

Murābaḥah  pada usaha 

mikro Di BPRS Harta Insan 

Kariman (HIK) Ciledug” 

analisis 

pembiayaan 

murābaḥah  

pada usaha 

mikro yang 

mendapatkan 

pembiayaan 

murābaḥah .  

lebih ditekankan 

pada satu 

perusahaan yang 

dinilai layak 

mendapatkan 

pembiayaan 

murābaḥah  dari 

penilaian analisa 

kelayakan bisnis 

aspek non 

finansial dan 

finansial 

perusahaan. 

4. Sri Ayu Agustina “Analisis 

Penilaian Karakter Nasabah, 

Jaminan, Dan Kelayakan 

Usha Dalam Pemberian 

Pembiayaan Di PT.BPRS 

Gebu Prima” 

Sama-sama 

membahas 

kelayakan usaha 

sebelum 

memberikan 

pembiayaan 

pada setiap 

usaha calon 

nasabah,  

perbedaannya 

pada penelitian 

saat ini lebih 

ditekankan pada 

satu mitra usaha 

yang dinilai layak 

mendapatkan 

pembiayaan 

murābaḥah  dari 

penilaian analisa 

kelayakan bisnis 

aspek non 

finansial dan 

finansial usaha. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah field research atau 

penelitian lapangan, untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis 

terjun langsung ke objek penelitian yaitu lembaga yang diteliti. Pada 

penelitian ini yaitu ke BRIsyariah KCP Magetan dan ke perusahaan UD 

Hijau Daun milik Bapak Agus Parwoto di Rt/Rw 06/02 Dusun Mesih 

Desa Sumberagung kecamatan Plaosan kabupaten Magetan untuk 

membuktikan apakah memang terjadi pembiayaan murābaḥah  antara 

pihak bank dan perusahaan. Penulis menjadikan beberapa teori yang 

berkaitan dengan kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah  dan teori 

yang berkaitan dengan kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah  dari 

aspek non finansial dan finansial, sebagai pijakan atau pedoman untuk 

penulis melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terajadi 

dilapangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melaui prosedur 

statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan 

gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar 

alami dengan memanfaatkan diri penulis sebagai instrumen kunci.12 

Penelitian Kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, pengertian, 

                                                           
12 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis 

(Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8. 
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verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia 

dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang 

teliti, kontekstual, dan menyeluruh.13 Tujuan utama pendekatan kualitatif 

adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya 

menjadi teori. Pada penelitian ini untuk mengungkapkan fakta kejadian, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi di 

BRIsyariah KCP Magetan dan Perusahaan UD Hijau Daun. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah BRIsyariah Kantor Cabang Pembantu 

Magetan, yang beralamat lengkap di Jl. MT Haryono Permai IX No.05, 

Dusun Karanganyar, Kepolorejo, Kec. Magetan, Kebupaten Magetan. 

Penelitian dilakukan di tempat ini karena merupakan satu-satunya cabang 

BRIsyariah di Magetan. Lokasi penelitian perusahaan ini adalah UD 

Hijau Daun milik Bapak Agus Parwoto Dusun Mesih Rt/Rw 06/02 Desa 

Semberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian 

dilakukan ditempat ini karena merupakan salah satu perusahaan mikro 

yang mangajukan pembiayaan murābaḥah oleh BRIsyariah KCP 

Magetan kurang lebih Rp. 250.000.000, tetapi usaha ini memiliki banyak 

kendala dalam aspek kelayakan bisnisnya dan disini bank BRIsyariah 

tetap memberikan pembiayaan murābaḥah. 

 

                                                           
13 A.Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2014), 328. 
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3. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk 

suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan. Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian 

ini yaitu :  

a. Data tentang kelayakan bisnis pada aspek non finansial 

b. Data tentang kelayakan bisnis pada aspek finansial 

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber data primer 

yaitu hasil wawancara kepada sumber informan dari BRIsyariah KCP 

Magetan dan UD Hijau Daun yaitu sebagai berikut : 

a. Bapak Fungky Ramanda Yudistira, Selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan. 

b. Bapak Agus Parwoto, selaku pemilik UD Hijau Daun. 

c. Bapak Kateno, selaku karyawan UD Hijau Daun. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi berperan serta (pengamatan), interview (wawancara), 

dokumentasi.14 Tehnik tersebut digunakan penulis, karena fenomena 

akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila penulis 

melakukan interaksi dengan subyek penulis dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

                                                           
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Bandung; Alfabeta, 2007), 

225. 
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dokumentsi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang 

subjek). 

a. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi berperan serta, yaitu pengamatan terhadap suatu objek 

yang diteliti dengan ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Observasi 

partsipan atau observasi berperan serta dapat memperoleh data 

yang lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat 

makna dari setiap perilaku yang nampak.15 Pada penelitian ini, 

observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana kelayakan 

bisnis dari aspek non finansial dan finansial pada UD Hijau Daun. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, 

penulis mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam 

pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan dia 

membuat “catatan”, setelah pulang kerumah atau tempat tinggal 

barulah menyusun “catatan lapangan”.16 Pada penelitian ini catatan 

lapangan yang dikumpulkan adalah data-data non finansial dan 

finansial dari kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah pada UD 

Hijau Daun. 

                                                           
         15 Ibid., 145. 

16 Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karyam 

2000), 153-154. 
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b. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini, 

penulis akan melakukan proses tanya jawab secara 

langsung dengan dengan Account  Officer (AO) Bank BRIsyariah 

KCP Magetan divisi finance yang berhubungan dengan 

pembiayaan  murābaḥah dan pemilik perusahaan UD Hijau Daun 

yang melakukan kerjasama pembiayaan murābaḥah wawancara 

berupa data-data kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah dari segi 

aspek non finansial dan finansial.  

5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara 

kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang 

diselidiki. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola 

pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang 
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bersifat khusus untuk kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan 

sehingga mampu berlaku secara umum. 

Fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

mengenai bagaimana kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah dari segi 

aspek non finansial dan finansial pada UD Hijau Daun melalui.  

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi 

dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan pengecekan anggota 

atau membercheck.17 Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Penulis dalam penelitian kualitatif bertindak sebagai human 

instrument (instrumen kunci). Maka dalam melakukan penelitian, 

penulis akan terjun langsung ke lapangan sebagai pengamat. Dalam 

hal ini pengamatan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan untuk meningkatkan 

kepercayaan atau kredibilitas data. Dengan perpanjangan 

pengamatan berarti penulis kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan, 

                                                           
17 Ibid., 270. 
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penulis mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama 

ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Setelah melakukan 

perpanjangan pengamatan maka akan menambah fokus penelitian, 

sehingga memerlukan tambahan informasi baru lagi. Data yang pasti 

adalah data yang valid yang sesuai dengan apa yang terjadi.18 Pada 

penelitian ini penulis melakukan perpanjangan pengamatan dengan 

terjun kembali ke lapangan yaitu UD Hijau Daun untuk melakukan 

wawancara lagi berkaitan dengan kelayakan bisnis pembiayaan 

murābaḥah pada aspek non finansial dan finansial. 

b. Peningkatan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan, maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka penulis dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau 

tidak dan penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. Pada penelitian ini penulis 

melakukan pengecekan kembali data-data kelayakan bisnis 

pembiayaan murābaḥah pada aspek non finansial dan finansial UD 

Hijau Daun, sehingga data yang diperoleh benar-benat akurat.  

 

 

                                                           
18 Ibid., 272 
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c. Triangulasi 

Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data 

dan waktu.19 Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi 

dengan pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang telah dianalisis oleh penulis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check). Pada penelitian ini pengecekan terhadap data-data 

kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah pada aspek non finansial 

dan finansial pada UD Hijau Daun, pengecekan dilakukan melalui 

sumber utama yaitu Pemilik UD Hijau Daun dan Account Officer 

BRIsyariah KCP Magetan. 

d. Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

penulis kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan 

setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat 

suatu temuan, atau kesimpulan. Dapat dilakukan secara individual, 

dengan cara penulis datang ke pemberi data, atau melalui forum 

                                                           
       19 Ibid., 273.  
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diskusi kelompok. Dalam pelaksanaan membercheck, mungkin ada 

data yang disepakati, ditambah, dikurangi atau ditolak oleh pemberi 

data. Setelah data disepakati bersama maka para pemberi data 

diminta untuk menandatangani supaya lebih otentik.20 Pada 

penelitian ini membercheck dilakukan dengan pengecekan data-data 

kelayakan bisnis pembiayaan murābaḥah pada aspek non finansial 

dan finansial pada UD Hijau Daun, pengecekan dilakukan melalui 

sumber utama yaitu Pemilik UD Hijau Daun dan Account Officer 

BRIsyariah KCP Magetan. 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu dipahami oleh 

pembaca. Untuk memahami isi penelitian bukanlah suatu hal yang mudah, 

maka penulis membuat sistematika pembahasan agar pembaca bisa dengan 

mudah memahami isi dari pebelitian. Sistematika pembahasan tersebut, 

yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian,studi penelitian terdahulu, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan.  

 

                                                           
20 Ibid., 274 
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BAB II Pembiayaan Murābaḥah dan Studi Kelayakan Bisnis  

Bab ini berfungsi sebagai teori yang mana akan dijadikan acuan 

dalam analisis data dan sesuai dengan rumusan masalah serta data yang 

akan di kaji, yaitu mengenai analisis kelayakan bisnis pada pembiayaan 

murābaḥah dengan penilaian aspek non finansial dan finansial. 

BAB III Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah Di UD Hijau 

Daun Dusun Mesih Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan 

Bab ini berfungsi memaparkan dan menjelaskan data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian sesuai rumusan masalah, yaitu data kelayakan 

bisnis pada pembiayaan murābaḥah di UD Hijau Daun dalam aspek non 

finansial dan aspek finansial. 

BAB IV Analisis Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah Di UD 

Hijau Daun Dusun Mesih Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan 

Bab ini berfungsi sebagai penjelas tentang analisis data-data 

kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah di UD Hijau Daun dalam 

aspek non finansial dan finansial. 

BAB V Penutup 

Bab ini berfungsi menjelaskan kesimpulan dari rumusan masalah 

yaitu kesimpulan dari kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah Bank 

BRIsyariah KCP Magetan di UD Hijau Daun dalam aspek non finansial 

dan finansial. 
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BAB II 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DAN STUDI KELAYAKAN BISNIS  

 

A. Pembiayaan Murābaḥah 

1. Pengertian Pembiayaan Murābaḥah 

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pengertian 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat  dipersamakan 

dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.1 

Menurut pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 

2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil yang berupa Mudharabah dan Musyarakah. 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk IMBT. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murābaḥah, salam, dan 

istishna’. 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh.2 

                                                           
1 Kasmir,  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Lainnya, Cet 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002),  92. 
2 Otoritas Jasa Keungan, “Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah,” dalam https://www.ojk.go.id,  (diakses pada tanggal 06 Juli 2019, jam 16.14 WIB). 

https://www.ojk.go.id/
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Sedangkan murābaḥah secara etimologi berasal dari kata ribhun 

(keuntungan), yaitu saling menambah (menguntungkan). Para ulama 

mendefinisikan murābaḥah adalah jual beli dengan modal ditambah 

keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual dengan tambahan 

keuntungan yang jelas. Jadi, murābaḥah kedua belah pihak saling 

memperoleh keuntungan. Dalam ilmu Fiqh, murābaḥah artinya menjual 

dengan modal asli bersama dengan tambahan keuntungan yang jelas.3    

Secara terminologi, murābaḥah didefinisikan sebagai pembelian 

barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan 

seterusnya tergantung dari kesepakatan). Pembiayan murābaḥah diberikan 

kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory).4 

Menurut Muhammad Syafii Antonio murābaḥah adalah jual beli 

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam 

Murābaḥah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 5 

Menurut Muhammad, murābaḥah  adalah suatu mekanisme investasi 

jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (musyarakah, 

mudharabah), cukup memudahkan. Mark-up dalam murābaḥah dapat 

ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat 

memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank 

                                                           
3 Adbullah al-Mushlil dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keungan Islam, terj. Abu 

Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198. 
4 Karanaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana 

Bank Islam (Yogyakarta : P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), 25.  
5 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta:Gema Insani, 

2001), 101.  
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berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah. Murābaḥah 

menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis 

dengan sistem bagi hasil. Murābaḥah tidak memungkinkan bank-bank 

syariah untuk mencanpuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si 

nasabah, sebab hubungan mereka dalam murābaḥah adalah hubungan antara 

kreditur dan debitur.6 

Dalam  teknis  lembaga  keungan  syariah  murābaḥah merupakan  

suatu  penjualan  seharga  barang  tersebut  ditambah keuntungan  yang  

disepakati  atau  merupakan  jual  beli  barang  dengan menyatakan  harga  

perolehan  dan  keuntungan  yang  telah  disepakati antara penjual dan 

pembeli.7 

2. Ketentuan Umum Pembiayaan Murābaḥah 

a. Jual beli murābaḥah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau 

hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. 

b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembeli) 

dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. 

c. Ada informasi yang jelas tentang hubungan baik nominal maupun 

persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah 

murābaḥah.  

d. Dalam system murābaḥah, penjual boleh menetapkan syarat kepada 

pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, 

tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, 

                                                           
6 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 140.  
7 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal,  Lembaga  Keuangan  Islam,  Cet  1(  Jakarta:  

Prenada Media Grup 2010), 44. 
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e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, 

jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murābaḥah (antara 

pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli 

murābaḥah), karena murābaḥah adalah jual beli dengan harga pertama 

disertai tembahan keuntungan.8 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murābaḥah, pada bagian pertama tentang 

ketentuan umum murābaḥah dalam bank syariah: 

1) Melakukan akad murābaḥah yang bebas riba 

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam 

3) Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 

disepakati kualitasnya. 

4) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba. 

5) Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara langsung. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai dengan harga beli plus ditambah 

keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukan secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan.9  

                                                           
8 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 94. 
9 Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murābaḥah, No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 bagian pertama angka 1-6,” dalam https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/, 

(diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, jam 19.32). 

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/
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3. Implementasi pembiayan murābaḥah di Bank BRIsyariah KCP Magetan 

Skema pembiayaan ini menggunakan akad murābaḥah (jual beli), 

dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi 

(setinggi-tingginya 50 % dari tujuan produktif nasabah). 

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi wirausaha dan atau pengusaha 

dengan lama usana minimal 2 tahun untuk BI Checking calon nasabah yang 

akan mengajukan pembiayaan harus dengan Track Record Kolektibilitas 

lancar dan tidak terdaftar dalam DHN BI. 

Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur 

Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama 

dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu 

Pembiayaan .  

a. Dokumen yang dibutuhkan (Foto copy) 

1) E-KTP calon Nasabah dan pasangan (suami / istri) yang masih 

berlaku. 

2) Kartu Keluarga dan akta nikah. 

3) Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda) 

4) Surat ijin usaha / Surat Keterangan usaha (SKU Asli) 

5) NPWP wajib ada limit pembiayaan > 50 juta 

b. Aplikasi pengajuan pembiayaan 

1) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan 

ditandatangani oleh nasabah 

2) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan 
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3) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan 

Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli) 

4) FC agunan dan IMB jika ada 

5) Bukti Riwayat pembiayaan di Bank10 

Dalam aplikasi di perbankan syariah, murābaḥah melibatkan tiga 

pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan suplier 

sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi 

dalam realitanya, murābaḥah lebih banyak teraplikasi dengan konsep 

murābaḥah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada 

nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah 

dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya 

nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa 

murābaḥah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan 

prosedurnya.  

Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan 

untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau 

pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya 

kepada suplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer 

ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah 

menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai 

bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah 

itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu. Kemudian 

                                                           
10 Bank BRIsyariah, “Brisyariah Detail Produk,” dalam 

https://www.brisyariah.co.id/detail-produk, (diakses pada tanggal 23 Oktober 2019, jam 20.30 

WIB). 

https://www.brisyariah.co.id/detail-produk
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nasabah membayar kepada bank harga beli ditambah margin dengan cara di 

cicil dalam jangka waktu yang telah disepakati.11 

4. Skema aplikasi pembiayaan murābaḥah12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Skema pembiayaan murābaḥah bil Wakalah 

B. Studi Kelayakan Bisnis  

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 

mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka 

menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.13 

Menurut Suryana, studi kelayakan bisnis atau disebut juga analisis proyek 

bisnis adalah penelitihan tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan 

dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini pada dasarnya membahas 

                                                           
11 Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murābaḥah di Perbankan Syariah”, Ekonomi dan 

Bisnis Islam (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Juli-Desember 2016), Vol 1, No 

2, 9-10,  
12 Wike Ariska, “Penerapan Akad Murābaḥah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan KUR 

(Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Stabat,” Skripsi (Sumatera Utara: 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 29. 
13Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 7. 
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berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan 

proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang 

waktu. Dalam studi ini, pertimbangan ekonomis dan teknis sangat penting karena 

akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha.  

Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain 

untuk melakukan hal-hal berikut, merintis usaha baru, misalnya membuka toko, 

membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, membuka usaha dagang dan lain 

sebagainya. Mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah 

kapasitas pabrik, memperluas skala usaha, mengganti peralatan/mesin, menambah 

mesin baru, memperluas cakupan usaha, dan sebagainya. Memilih jenis usaha 

atau investor/proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang, 

pilihan usaha barang atau jasa, pabrikasi atau perakitan, proyek A atau proyek B, 

dan lain sebagainya.14 

1. Tujuan Studi Kelayakan Bisnis 

a. Menghindari risiko kerugian.  

Untuk mengatasi risiko keuangan dimasa yang akan 

datang,karena di masa yang akan datang ada semacam kondisi 

ketidakpastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau 

memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal 

ini, fungsi studi kelayakan bisnis adalah untuk meminimalisir risiko yang 

tidak kita inginkan, baik risiko yang dapat kita kendalikan mauoun yang 

tidak dapat dikendalikan.  

                                                           
14Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 

2013), 152. 
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b. Memudahkan perencanaan 

Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa 

yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan 

perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan 

meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, yang jelas dalam 

perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha 

dijalankan sampai waktu tertentu. 

c.  Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 

Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan 

sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Para pelaksana yang 

mengerjakan bisnis tesebut telah memiliki pedoman yang harus 

dikerjakan. Rencana yang sudah disusun dijadikan acuan dalam 

mengerjakan setiap tahap waktu tertentu. 

d.  Memudahkan pengawasan 

Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak 

melenceng dari rencana yang telah disusun. Pelaksana pekerjaan bisa 

sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena merasa ada yang 

mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal 

yang tidak perlu.  

e.  Memudahkan pengendalian 

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, 

maka apabilaterjadi suatu penyimoangan akan mudah terdeteks, sehingga 

akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. tujuan 
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pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang 

melenceng ke rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya tujuan 

perusahaan akan tercapai.15 

2. Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis 

Hasil penilaian melalui studi kelayakan bisnis sangat diperlukan dan 

dibutuhkan oleh berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap usaha atau proyek yang akan dijalankan. Adapun pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut terdiri dari beberapa 

pihak. 

Pertama, pemilik usaha. Para pemilik perusahaan sangat 

berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat, 

hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan 

akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah 

dibuat benar-benar dipelajari oleh para pemilik, apakah akan memberikan 

keuntungan atau tidak. 

Kedua, kreditur, Jika uang tersebut dibiayai oleh dana pinjaman  dari 

bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak mereka pun sangat 

berkempetingan terhadap hasil studi kelayakan yang dibuat. Bank atau 

lembaga keuangan lainnya tidak mau sampai kreditnya atau pinjaman yang 

diberikan akan macet, akibat usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak 

layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, untuk usaha-usaha tertentu pihak 

                                                           
15 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 13. 
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perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam 

sebelum pinjaman dikucurkan pada pihak peminjam.  

Ketiga, Pemerintah. Bagi pemerintah pentingnya studi kelayakan 

adalah untuk menyakinkan apakah bisnis yang akan dijalankan akan 

memberikan manfaat baik bagi perekonomian secara umum. Kemudian bisnis 

juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas, seperti penyediaan 

lapangan pekerjaan. Pemerintah juga berharap bahwa bisnis yang akan 

dijalankan tidak merusaka lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, 

binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Keempat, Masyarakat Luas. Bagi masyarakat luas dengan adanya 

bisnis, terutama bagi masyarakat sekitarnya akan memberikan manfaat seperti 

tersedia lapangan kerja, baik bagi pekerja di seitar lokasi proyek maupun bagi 

masyarakat lainnya. Kemudian manfaat lain adalah terbukanya wilayah 

tersebut dari ketertutupan (terisolasi). Dengan adanya bisnis juga akan 

menyerang sarana dan prasarana seperti tersedianya fasilitas umum seperti 

jalan, jembatan, listrik, telepon, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah, sarana 

olahraga, taman, dan fasilitas lainnya. 

Kelima, Manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran 

kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa-apa yang 

sudah ditugaskan. Kinerja ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai, 

sehingga terlihat prestasi kerja pihak menajemen yang menjalankan usaha.16 

 

                                                           
16 Ibid., 14-15. 
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C. Penilaian Kelayakan Bisnis Dari Aspek Non Finansial 

Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan 

bisnis non finansial sebagai berikut : 

1. Aspek Hukum  

Dalam aspek ini membahas kelengkapan dan keabsahan dokumen 

perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. 

Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini 

merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari 

timbul masalah dan keabsahan dokumen ini bias dijadikan jaminan tidak 

bergerak kepada calon kreditur, misalkan tanah dan sebagainya.17 Keabsahan 

dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang 

menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. 

Dalam praktiknya jenis badan hukum yang ada di Indonesia salah 

satunya badan hukum Perseorangan yaitu, Perusahaan perseorangan 

merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan (hanya seorang). 

Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak 

memerlukan persyaratan khusus, sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. 

Di samping itu, pendirian perusahaan perseorangan tidak memerlukan modal 

besar. kelebihan perusahaan jenis ini di samping pendiriannya mudah adalah 

tidak diperlukan organisasi yang besar, tetapi cukup dengan organiasai dan 

manajemen yang sederhana. Pemimpin perusahaan perseorangan biasanya 

                                                           
17 Rina Ayu Anggraini, dkk, “Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro 

Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya redit Bermasalah (Studi kasus PT. Bank Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang malang), Administrasi bisnis, Vol. 21 No. 21 (Malang : Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya, 01 April 2015) ,4. 
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pemilik usaha tersebut yang sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap 

segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Artinya, 

jika terjadi sesuatu terhadap kewajiban kepada pihak lain, misalnya dalam hal 

utang, maka sepenuhnya tanggung jawab pemilik sampai kepada harta 

pribadi.  

Kebutuhan modal hanyalah dari pemilik sendiri untuk mencari modal 

dari luar relatif lebih sulit.  Tujuan utama didirikan perusahaan perseorangan 

adalah semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.18 

Perusahaan perseorangan bisa berupa usaha dagang (UD) atau 

Perusahaan Dagang (PD) yaitu bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah 

membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh 

keuntungan tanpa mengubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari 

barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan 

operasional.19 Pengertian lain Usaha Dagang  yaitu salah satu bentuk usaha 

yang dimiliki oleh satu orang saja. 

Pada prinsipnya, untuk setip pendirian badan usaha ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi yang juga disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan pendiri. Di mata hukum UD sama dengan pemiliknya, yang 

artinya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jaab 

antara UD dan pemiliknya. 

                                                           
18 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 26. 
19 Dina Amalia, “5 jenis usaha dagang yang paling menguntungkan,” dalam  

https://www.jurnal.id/id/2017-5-jenis-usaha-dagang-yang-paling-menguntungkan/, (diakses 

tanggal 07 Juli 2019, jam 16.55 WIB). 

https://www.jurnal.id/id/blog/2017-5-jenis-usaha-dagang-yang-paling-menguntungkan/
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Mendirikan UD tidak diisyaratkan secara mutlak harus dibuat di 

hadapan notaris. Namun demikian, jika berhubungan (dalam arti bekerja 

sama) dengan suatu perusahaan besar atau instansi pemerintah, akta pendirian 

biasanya menjadi satu persyaratan utama. Umumnya UD hanya memerlukan 

perizinan berupa: 

a. Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat 

usahanya. 

b. Mengajukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama 

sendiri. 

c. Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

perseorangan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), dan Perdagangan setempat. Namun SIUP tidak diwajibkan 

bagi pengusaha perseorangan sesuai pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 

peraturan menteri perdagangan Nomor 46/M/Dag/PER/9/2009 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan. Jadi boleh dibuat, boleh tidak.  

d. Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib melanjutkan dengan pendaftaran 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.20  

e. Izin mendirikan bangunan (IMB). 

                                                           
20 Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT,” dalam 

https://m.hukumonline.com, (diakses pada tanggal 07 Juli 2019, jam 17.10 WIB). 
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Salah satu Usaha Dagang yang di didirkan masyarakat saat ini, salah 

satunya yaitu Usaha dagang sayuran organik dan pupuk organik. Sayuran 

organik merupakan komoditas Holtikultura yang dikonsumsi sehari-hari oleh 

masyarakat sebagai sumber gizi. Pada saat ini sebagain petani masih memakai 

pupuk dan pestisida anorganik yang terkadang berlebihan untuk menjamin 

produksi dan kualitas sayur yang dihasilkan. 

Produk sayuran yang tercemar peptisida dan pupuk kimia mempunyai 

dampak langsung terhadap kesehatan konsumen dan daya saing pemasaran. 

Sekalipun belum terungkap data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

tentang resio (kesehatan) maupun dampak negatif lainnya akibat 

mengkonsumsi sayur yang mengandung residu peptisida dan pupuk kimia di 

Indonesia. 

Sayuran organik dapat dibudidayakan, baik di dataran rendah maupun 

dataran tingg. Komoditas sayuran organik antara lain: bayam, kangkung, 

kubis, brokoli, buncis, wortel, kentang, kapri, cabai, tomat, sawi, selada, daun 

bawang, dan lain-lain. namun produksi sayuran organik belum dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara kuantitas, kualitas maupun 

kontinuitasnya.21 

Sedangkan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah 

adalah dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk organik. 

Kandungan unsur hara dalam pupuk kandang tidak terlalu tinggi, tetapi jenis 

pupuk ini mempunyai manfaat lain yaitu dapat memperbaiki sifat-sifat tanah 

                                                           
21 Yohanes Parlindungan Situmeang, “Teknologi Produksi Sayuran Organik”, Jurnal 

DwijenAgro, Vol.3 N0.1 (Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Univ.Warmadewa, 

Denpasar, Bali, t.t), 1. 
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seperti permeabilitas tanah, porositas  tanah, struktur tanah, daya menahan air 

dan kation-kation tanah.22  

2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek ini untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan 

investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang 

diinginkan atau tidak, Dengan kata lain  seberapa besar potensi pasar yang 

ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang 

dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. 

Seorang wirausahawan terlebih dahulu harus melakukan penelitian 

pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai 

berdasarkan pada analisa dan prediksi apakah bisnis yang dirintis atau 

dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. kegiatan 

usaha diharapkan dapat berjalan dengan baik dan produk mendapatkan tempat 

di pasar sehingga menghasilkan penjualan dan keuantungan. Dalam analisis 

pasar biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan 

dicermati, antara lain sebagai berikut : 

a. Kebutuhan dan keinginan konsumen 

Barang dan jasa apa yang banyak dibutuhkan dan diinginkan 

konsumen? Berapa banyak yang mereka butuhkan? Bagaimana daya beli 

mereka? Kapan mereka membutuhkan? Jika kebutuhan dan keinginan 

mereka teridentifikasi dan memungkinkan terpenuhi, berarti peluang 

                                                           
22 Ida Syamsu Roidah, “Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah”, 

Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1 No. 1 (Fakultas Pertanian Universitas 

Tulungagung, 2013), 32-33. 
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pasar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan/keinginan 

konsumen. 

b. Segmentasi pasar 

Pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasi, misalnya 

berdasarkan pada geografi, demografi, dan sosial budaya. Jika 

segmentasi pasar teridentifikasi, pasar sasaran akan dapat terwujud atau 

tercapai. 

c. Targeting usaha 

Terget pasar menyangkut banyaknya konsumen yang dapat 

diraih. Berapa target yang ingin dicapai? Apakah konsumen loyal 

terhadap bisnis? Apakah memberi kepuasan atau tidak/ jika loyal, potensi 

pasar tinggi. 

d. Positioning  

Positioning adalah strategi kominukasi. Komunikasi dilakukan 

untuk menjembatani produk/merek/nama anda dengan calon konsumen. 

Meski positioning bukanlah sesuatu yang anda lakukan terhadap produk, 

komunikasi berhubungan dengan atribut-atribut yang secara fisik maupun 

nonfisik melekat pada produk anda. Warna, desain, tulisan yang tertera di 

label, kemasan, nama merek dan lainya. Selain itu harap diingat bahwa 

komunikasi menyangkut aspek yang luas.23 

 

 

                                                           
23 Rhenald Kasali, Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi, Targeting, dan Positioning 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), 297.  
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e. Nilai tambah 

Wirausahawan harus mengetahui nilai tambah produk atau jasa 

pada setiap rantai pemasaran, mulai dari pamasok, agen hingga 

konsumen akhir. Nilai tambah barang dan jasa biasanya diukur dengan 

harga, misalnya berapa harga dari pabrik pemasok, harga setelah berada 

di agen, dan harga setelah terdistribusi kepada konsumen. Dengan 

mengetahui nilai tambah setiap rantai pemasaran, nilai tambah bisnis 

akan dapat diketahui tinggi atau rendah. 

f. Masa hidup produk 

Harus dianalisis apakah masa hidup produk dan jasa bertahan 

lama atau tidak. Apakah ukuran lama masa produk lebih dari waktu yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan laba sampai modal kembali atau tidak. 

Jika masa produk lebih lama, berarti potensi pasar tinggi. Harus 

dianalisis produk industri baru atau industri lama sudah mapan atau 

produk industri justru sedang menurun. Jika produk industri baru sedang 

tumbuh, potensi pasar tinggi. 

g. Persaingan pasar dan strategi pesaing 

Harus dianalisis apakah tingkat persaingan tinggi atau rendah. 

Jika  persaingan tinggi, berarti peluang pasar rendah. Wirausahawan 

harus membandingkan keunggulan pesaing dilihat dari strategi produk, 

harga, jaringan distribusi, promosi, dan tingkat penggunaan teknologi. 

Jika pesaing lebih unggul, berarti bisnis yang dirintis atau dikembangkan 
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akan lelah dalam persaingan. Untuk memenangkan persaingan, tentu saja 

bisnis tersebut harus lebih unggul daripada pesaing.  

Sekarang ini konteks persaingan bebas mengaharuskan pada 

wirausahawan menggunakan strategi pengelolaan usahanya. Srategi 

pengembangan perusahaan, baik yang baru maupun yang lama harus 

mengarah pada penggunaan sumber daya internal, dengan mengarah pada 

keahlian khusus yang bisa menciptakan produk yang unggul untuk 

memperbesar pembagian manufakturing produk konsumen akhir. Dengan 

strategi tersebut wirausahawan bisa lebih berkembang, baik dalam 

persaingan loka, nasioanal, maupun internasional.  

h. Ukuran pasar 

Ukuran pasar dapat dianalisis dari volume penjualan. Jika volume 

penjualan tinggi, berarti pasar potensial. Misalnya, dengan volume 

penjualan usaha skal kecil senilai Rp5 milyar per tahun atau senilai Rp10 

juta per hari, berarti ukuran pasar cukup besar. 

i. Pertumbuhan pasar 

Pertumbuhan  pasar dapat dianalisis pada pertumbuhan volume 

penjualan. Jika pertumbuhan pasar tinggi, misalnya lebih dari 20 persen, 

berarti potensi pasar tinggi.24 

3. Aspek Teknis dan Operasi 

Dalam aspek ini yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik 

kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan layout 

                                                           
24 Suryana, Kewirausahaa Kiat dan Proses Menuju Sukses, 155-157. 
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gedung, mesin, dan peralatan serta layout ruangan sampai kepada usaha 

perluasan selanjutnya.25 Teknologi yang tepat memungkinkan 

perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dalam 

waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Dengan analisis aspek 

teknis dan teknologi akan diketahui kesiapan perusahaan 

menjalankan usaha berdasarkan ketepatan lokasi, aktivitas operasi, 

dan kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. 26 

Beberapa unsur dari aspek produksi/operasi yang harus dianalisis, 

yaitu mencankup hal-hal berikut: 

a. Lokasi operasi 

Untuk bisnis hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan 

efisien, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggaran. 

Misalnya, dekat kepada pemasok, kepada konsumen, ke alat transportasi, 

atau di antara ketiganya. Di samping itu lokasi bisnis harus menarik agar 

konsumen tetap loyal. 

b. Volume operasi 

Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi 

permintaan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. 

Volume operasi yang berlebihan akan menimbulkan masalah baru dalam 

penyimpanan atau penggudangan yang apa akhirnya memengaruhi harga 

pokok penjualan. 

 

                                                           
25 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 90. 
26 Ardian Desti Rahayu, “Analisis Kelayakan Usaha Gula Semut Anggota Koperasi Serba 

Usaha (KSU) JatiRogo,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 34-37. 
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c. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana bisa termasuk mesin, peralatan juga tempat 

pendukung usaha lainnya harus sesuai dengan perkembangan teknologi 

masa kini dan yang akan datang serta harus disesuaikan dengan luas 

produksi agar tidak terjadi kelebihan kapasitas. 

d. Bahan baku dan bahan penolong 

Bahan baku dan bahan penolong serta sumber daya yang 

diperlurkan harus cukup tersedia. Persediaan tersebut harus sesuai 

dengan kebutuhan sehingga biaya bahan baku menjadi efisien. 

e. Karyawan 

Berapa jumlah karyawan yang diperlukan dan bagaimana 

kualifikasinya. Jumlah dan kualifikasi karyawan harus disesuaikan 

dengan keperlukan jam kerja dan kualifikasi pekerjaan untuk 

menyelesaikannya, supaya lebih tepat, cepat, dan hemat (efisien). 

f. Tata letak 

Adalah tata ruang atau tata letak berbagai fasilitas operasi. Tata 

letak harus tepat dan prosesnya praktis sehingga efisien.27 

4. Aspek manajemen/Organisasi 

Penilaian dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur 

organisasi yang ada.28 Suatu bisnis akan berjalan dengan lancar apabila 

dikelola oleh orang-orang yang profesional dengan pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas. Aspek sumber daya manusia menekankan pada 

                                                           
27 Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses,157-158. 
28 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 16-17. 
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ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja yang meliputi proyeksi kebutuhan 

tenaga kerja dan rekrutmen karyawan Dalam menganalisis aspek-aspek 

manajemen, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis, seperti berikut. 

a. Kepemilikan 

Apakah unit bisnis yang akan didirikan milik pribadi 

(perorangan) atau milik bersama (persekutuan, seperti CV, PT, dan 

bentuk badan usaha lainnya). Apa saja keuntungan dan kerugian dari unit 

bisnis yang dipilih tersebut? Hendaknya dipilih yang tidak beresiko 

terlalu tinggi dan menguntungkan. 

b. Organisasi 

Jenis organisasi apa yang diperlukan? Apakah organisasi lini, staf, 

lini dan staf, atau bentuk lainnya. Tentukan jenis yang paling tepat dan 

efisien. 

c. Tim manajemen 

Apakah bisnis akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain 

secara profesional, hal ini bergantung pada skala usaha dan kemampuan 

yang dimiliki wirausahawan. Bila bisnis merupakan skala besar, sebaiknya 

dibentuk tim manejamen yang solid. 

d. Karyawan 

Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah, kualifikasi, dan 

kualitas yang diperlukan.29 Karyawan identik dengan gaji yang diberikan 

dan gaji menjadi kewajiban perusahaan. Tetapi gaji karyawan tidak 

                                                           
29 Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, 158-159. 
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hanya dapat menjadi beban, tapi juga keuntungan perusahaan. Paling 

tidak, dampak gaji karyawan yang lebih tinggi dapat memberikan efek 

positif, yaitu loyalitas dan semangat karywan memingkat, sedangkan 

dampak negatif misalkan mengurangi laba perusahaan, beban biaya 

produksi semakin tinggi, dan mengurangi anggaran lain. 30 

5. Aspek Ekonomi Sosial 

Penelitian dalam aspek ini adalah untuk melihat seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan saat proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi 

tertentu, peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau 

masyarakat di luar lokasi pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang 

ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, 

penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, sarana olahhraga, dan 

sarana ibadah.  

Secara garis besar dampak dari aspek ekonomi dan sosial dengan 

adanya suatu usaha: 

a. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. 

b. Menggali, mengatur, dan menggunakan kenonomi suber daya alam. 

c. Meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. 

d. Pengembangan wilayah. 

e. Adanya perubahan demografi (perubahan struktur penduduk,tingkat 

kepadatan penduduk,pertumbuhan penduduk,perubahan komposisi 

tenaga kerja). 

                                                           
30 Ozori Antari, “Dampak gaji Karyawan lebih tinggi atau lebih rendah dari 

seharusnya,” dalam https://jojonomic.com/dampak-gaji-karyawan-lebih-tinggi-atau-lebih-rendah-

dari-seharusnya, (diakses pada 30 Oktober, jam 12.00 WIB). 
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f. Perubahan budaya (perubahan pranata sosial,warisan budaya, pelapisan 

sosial, sikap dan persepsi, kekuasan dan kewenangan). 

g. Perubahan kesehatan masyarakat (perubahan sumber daya masyarakat, 

kondisi sanitasi lingkungan, status gizi masyarakat).31 

6. Aspek Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

Pengertian analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) menurut PP 

No.27 Tahun 1999 Pasal 1 adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang 

dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain analisis 

dampak lingkungan adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang 

akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika iya 

diberikan jalan artenatif pencegahanya.32 

Dewasa ini penelitian terhadap AMDAL merupakan analisis yang 

paling dibutuhkan pada saat ini, karena setiap proyek yang dijalankan akan 

sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap 

darat, air, dan udaranya, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap 

kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di 

sekitarnya.33 

D. Penilaian Kelayakan Bisnis Dari Aspek Finansial 

Dalam praktiknya pembiayaan suatu usaha bersumber dari sumber dana 

yang diperoleh secara gabungan antara modal sendiri dan modal pinjaman. 

Apalagi untuk usaha baru tak akan mungkin memperoleh modal secara pinjaman 

seratus persen, mengingat belum adanya kepercayaan dari pihak investor. 

                                                           
31 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 201-204.  
32 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 213. 
33 Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses, 13. 
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Aspek keuangan bagi kreditur atau pemberi pinjaman sangat berguna 

arena informasi keuangan memutuskan kreditur memberi pinjaman dan melihat 

kemampuan perusahaan membayar angsuran pokok beserta bunganya atau margin 

keuntungan beserta bagi hasilnya pada saat jatuh tempo. Jadi, kepentingan 

kreditur terhadap perusahaan adalah apakah perusahaan mampu membayar 

hutangnya kembali atau tidak.34 

Dalam membuat estimasi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang 

akan datang perlu dilakukan perhitungan secara cermat dengan membandingkan 

data dan informasi yang ada sebelumnya. Begitu juga dengan estimasi biaya-biaya 

yang akan dikeluarkan selama periode tertentu, termasuk jenis-jenis biaya yang 

akan dikeluarkan perlu diperinci serinci mungkin.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek keuangan merupakan 

aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. 

Aspek ini sama pentingnya dengan aspek lainnya, bahkan ada beberapa 

pengusaha menganggap justru aspek inilah yang akan paling utama untuk 

dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan 

keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting untuk diteliti kelayakannya.35 Penilaian dalam aspek keuangan meliputi 

hal-hal seperti: 

1. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh. 

Dalam praktiknya kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri 

dari dua macam, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi  

                                                           
34 M. Zally Ridha Faizal,” Analisis Rasio Keuangan Dalam Mendukung Kelayakan 

Pembiayaan,” Skripsi (Yogyakarta: STAIN Surakarta, 2008), 21. 
35 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 88-90. 
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digunakan untuk membeli aktiva tetap, seperti tanah bangunan, mesin-mesin, 

peralatan, serta inventaris lainnya dan biasanya modal investasi diperoleh dari 

pinjaman yang betrjangka waktu panjang. 

Kemudian modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk membiayai 

operasioanal perusahaan selana perusahaan beroperasi. Jangka waktu 

penggunaan modal kerja relatif pendek, yaitu untuk satu atau beberapa siklus 

operasi perusahaan (satu tahun). Modal kerja digunakan untuk keperluan 

membeli bahan baku, membanyar gaji karyawan dan biaya pemeliharaan 

serta biaya-biaya lainnya. Dilihat dari segi sember asalnya, modal dibagi dua 

macam: 

a. Modal Asing (modal pinjaman) 

Modal asing atau modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar 

perusahaan dan biayanya diperoleh secara pinjaman. Menggunakan 

modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beben biaya. 

Kemudian adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah 

jangka waktu tertentu sesuai perjanjian sebelumnya36 atau modal 

pinjaman dengan konsekuensi membayar bunga.37 

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang relatif tidak 

terbatas, artinya tersedia dalam jumlah yang banyak. Selain itu, akan 

menimbulkan motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh 

mengerjakan usaha yang dijalankan. Sumber dana dari modal asing 

                                                           
36 Ibid., 91. 
37 Nitisemito Alek, dan Umar  Burhan, Wawasan Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 73. 
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dapatt diperoleh antara lain dari: Pinjaman dari dunia perbankan, 

pinjaman dari lembaga keuangan, pinjaman dari perusahaan nonbank. 

b. Modal sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik 

perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau 

terbuka. 

Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu 

usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga seperti  modal pinjaman. 

Perusahaan hanya berkewajiban membayar deviden. Pembayaran 

deviden dilakukan jika perusahaan memperoleh keuntungan.tidak ada 

kewajiban mengembalikan modal yang telah digunakan. 

Kerugian menggunakan modal sendiri jumlahnya sangat terbatas 

dan relatif sulit untuk memperolehnya. Perolehan dana dari modal sendiri 

biasanya berasala dari, setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, 

dan dari laba yang belum dibagi. 

2. Biaya kebutuhan investasi 

Investasi dilakukan dalam berbagai bentuk dan digunakan untuk 

membeli aset-aset yang dibutuhkan usaha tersebut. Aset-aset tersebut 

biasanya berupa aset tetap yang dibutuhkan perusahaan mulai dari pendirian 

sampai dapat dioperasikan. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi kita 

harus membuat lebih dahulu biaya kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi 
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yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan 

investasi tersebut.38 

Pada Bank umumnya AO (Account Officer) menggunakan metode 

Working Investment Analysis (Analisis investasi kerja). Metode ini memfokuskan 

analisisnya terhadap Working Asset perusahaan, yaitu Piutang Dagang (Account 

Receivable), yaitu tagihan perusahaan pada pihak lain yang timbul akibat adanya 

transaksi bisnis utama secara kredit. Persediaan (Inventory), yaitu barang-barang 

yang diperjual belikan atau diperdagangkan oleh perusahaan dalam bisnis 

utamanya. Setiap kenaikan penjualan akan menaikkan Working Asset, dimana 

Working Asset akan dibiayai oleh Working Liabilities, yang terdiri dari Utang 

Dagang (Accrual Expenses). Selisih antara Working Asset dan Working Liabilities 

inilah yang dinamakan Working Invesment. 

Secara matematis, working invesment dapat dituliskan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Working Asset  = Account Receivable + Inventory 

Working Liabilities = Account Payable + Accrual Expenses 

Working Invesment = working asset – working Liablities 

Working investment Analysis amat berguna dalam beberapa situasi, yaitu: 

a. Sebagai perhitungan awal bagi Account Officer pada saat berhadapan 

dengan nasabah, terutama pada pertemuan pertama. Dengan mengetahui 

perkiraan tersebut Account Officer akan lebih mudah mendeketeksi 

kebutuhan nasabah. 

                                                           
38 Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, 91-93. 
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b. Untuk bisnis-bisnis kecil yang tidak memiliki Laporan Keuangan, 

pendekatan yang diberikan metode ini cukup bagus diaplikasikan. 39 

                                                           
39Jopie Jusuf, Analisis Kredit untuk Account officer (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1995), 128-129. 
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BAB III 

KELAYAKAN BISNIS PADA PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH  

DI UD HIJAU DAUN DUSUN MESIH DESA SUMBERAGUNG 

KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN 

 

UD Hijau Daun milik Bapak Agus Parwoto Rt/Rw 06/02 Dusun Mesih 

Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Usaha ini bergerak 

dalam bidang budidaya sayuran organik dan pembuatan pupuk organik “Banyu 

Ajaib dan Nutri Bassa”. Perjalanan budidaya benih sayuran organik milik Bapak 

Agus  Parwoto kurang lebih dari 7 (tujuh) tahun dari tahun 2012. Alasan 

mengembangkan UD Hijau Daun karena sayuran organik susah ditemukan, sebab 

banyak sayuran yang menggunakan banyak pupuk kimia. Pupuk organik dibuat 

supaya bisa membantu masyarakat yang ingin hidup sehat. Keunggulan UD hijau 

Daun yaitu, mengkonsumsi sayuran organik lebih menyehatkan daripada membeli 

sayuran non-organik. Berikut pemaparan dari Bapak Agus Parwoto selaku pemilik 

UD Hijau Daun: 

“Awal mulanya di tahun 2001 memang keluarga saya petani sayuran dan 

saya hobi juga menanam berbagai jenis sayuran dengan saya pupuk 

sendiri. Sejak saat itu masyarakat tertarik dengan sayuran saya, karena 

bebas dari pupuk organik dan terlihat lebih segar dari yang lainnya 

sehingga banyak masyarakat sekitar yang membeli ke saya dan lama-

kelaman permintaan semakin banyak. Jadi 2012  saya usahakan untuk 

benar-benar mendirikan UD yang saya beri nama UD Hijau Daun bersama 

dengan anak-anak saya dan saudara saya.”1 

 

Berdasarkan pemaparan di atas memperlihatkan sejarah berdirinya UD 

Hijau Daun dimulai dari hobi menanam sayuran organik dan sejak itu masyarakat 

                                                           
1 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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tertarik dengan sayuran organik beliau dan memutuskan mendirikan UD Hijau 

Daun pada tahun 2012 bersama keluarga beliau. 

UD Hijau Daun setelah berdiri kurang lebih 7 tahun usaha ini semakin 

membutuhkan banyak sarana dan prasarana demi menunjang berjalannya kinerja 

mitra usaha ini. Alhasil UD Hijau Daun mengajukan pembiayaan murābaḥah 

kepada BRIsyariah KCP Magetan sebagai salah satu langkah membantu 

mengembangkan usaha.2 Pembiayaan murābaḥah dijalankan oleh UD Hijau Daun 

yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif dan diberikan 

surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri 

barang kebutuhannya kepada suplier, kemudian bank memberikan pembiayaan 

dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian 

nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai 

bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu 

bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu. Kemudian nasabah 

membayar kepada bank harga beli ditambah margin dengan cara di cicil dalam 

jangka waktu yang telah disepakati. UD Hijau Daun mengajukan pembiayaan 

murābaḥah kepada BRIsyariah KCP Magetan kurang lebih Rp. 250.000.000 

dengan tenor 60 bulan dengan angsuran perbulan sekitar 6,7 juta.  

A. Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah di UD Hijau Daun Dari 

Aspek Non Finansial  

Penilaian kelayakan usaha UD Hijau Daun pada aspek non finansial 

dilakukan dengan menilai kelayakan bisnis dari beberapa aspek yaitu, aspek 

                                                           
2 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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hukum yang menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan. 

Aspek pasar dan pemasaran yaitu, penilaian berkaitan dengan potensi pasar 

yang dimiliki perusahaan. Aspek teknis dan operasi yaitu, penilaian dengan 

melihat kesiapan dan kemampuan perusahaan dalam menjalakan usahanya 

dari segi lokasi dan teknologi. Aspek manajemen dan organisasi yaitu, 

penilaian terhadap pengelolaan dan struktur organisasi perusahaan. Aspek 

ekonomi dan sosial yaitu, menilai seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan 

oleh perusahaan ini, dan aspek AMDAL yaitu, menilai apakah usaha tersebut 

mencemari lingkungan atau tidak.  

Dalam penilaian aspek non finansial dilakukan dengan observasi dan 

wawancara, bersama pemilik UD Hijau Daun Bapak Agus Parwoto, Bapak 

Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun dan Bapak Fungky Ramanda 

Yudistira selaku Account Officer (AO) Bank BRIsyariah KCP Magetan, dan 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Aspek Hukum 

Dalam aspek hukum berupa keabsahan dokumen-dokumen 

menjadi hal penting dalam penilaian kelayakan bisnis karena bisa 

dijadikan salah satu aspek keabsahan agunan pada kreditur yang bisa 

dinilai likuidasinya. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda 

Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, 

“Keabsahan dokumen usaha sangat penting, terutama dokumen tanah dan 

bangunan rumah milik calon nasabah yang dijadikan agunan atas 



57 

 

 

pembiayaan yang diajukan, karena nilai agunan saat dilikuidasi harus 

memenuhi kewajibannya.”3 

Berdasarkan wawancara di atas memperlihatkan keabsahan 

dokumen dijadikan bukti agunan pembiayaan yang mana agunan tersebut 

saat dilikuidasi harus memenuhi kewajiban yang diajukan dan cukup 

untuk menutupi margin dan keuntungannya. Beberapa dokumen 

keabsahan aspek hukum yang perlu diketahui adalah :  

a. Dari segi izin domisili usaha, UD Hijau Daun belum mempunyai izin 

domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan dan kecamatan. Usaha ini 

berdomisili sama dengan izin domisili rumah. Hal ini dipaparkan 

oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “UD Hijau Daun Belum punya izin 

domisili usaha. Punyanya hanya izin domisili rumah bukan usaha.”4 

Tidak adanya izin domisili usaha dan kesamaan izin domisili 

usaha dan izin domisili rumah juga diperjelas oleh Bapak Agus 

Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, “Izin domisili usaha 

masih sama seperti izin domisi tempat tinggal. Khusus untuk izin 

domisili usaha masih proses pengurusan kemarin sudah kerjasama 

dengan beberapa pihak di kelurahan, tapi ya belum langsung jadi.”5  

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa UD Hijau 

Daun masih dalam proses mengurus izin domisli usaha bersama 

dengan dokumen lainnya untuk memperkuat status usaha tersebut. 

                                                           
3 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
4 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018.  
5 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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b. Dari segi kepemilikan NPWP UD Hijau sudah diajukan untuk di 

daftarkan NPWP, namun belum sepenuhnya tuntas. Hal ini 

dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account 

Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “NPWP UD Hijau 

Daun Belum terdaftar. Seharusnya sudah terdaftar apalagi ini 

termasuk usaha UMKM dengan hasil yang lumayan besar, yang 

ditakutkan kalau nanti tiba-tiba ada tarikan pajak dari dinas 

perpajakan. “6 

Dari paparan belum tuntasnya pengajuan NPWP di atas, juga 

diperjelas oleh Bapak Agus Parwoto sendiri selaku pemilik UD 

Hijau Daun yaitu, “Perusahaan ini saya daftarkan NPWP, namun 

belum sepenuhnya tuntas sebab masih ada beberapa syarat yang 

masih saya kumpulkan.”7 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun dari segi 

NPWP sudah didaftarkan dan tinggal menunggu proses selesai. 

c. Dari izin kepemilikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) UD 

Hijau Daun belum ingin mengurusnya, sebab ada kendala lain yang 

mengharuskan SIUP belum di urus saat ini. Hal ini dipaparkan oleh 

Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Usaha ini belum ada SIUP, tetapi 

sebenarnya untuk usaha perseorangan seperti UD Hijau Daun ini 

boleh tidak mendaftarkan SIUP ada undang-undang yang 

                                                           
6 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
7 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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mengaturnya. Meskipun tidak ada SIUP, disini untuk keperluan 

dokumen E-KTP dll pasti bapaknya sudah punya.”8 

Dari paparan tidak adanya SIUP pada UD Hijau Daun di atas, 

juga diperjelas Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun 

yaitu, “Sebenarnya pasti membuat surat itu, tetapi semuanya masih 

dalam proses karena memang usaha ini belum maksimal.”9 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun masih 

mengumpulkan dokumen untuk mengurus Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) agar izin segera dapat direalisasikan.  

d. Dari segi izin mendirikan bangunan, UD Hijau Daun tidak 

mempunyai bangunan untuk usaha, usaha dijalankan di kebun milik 

sendiri (Bapak Agus Parwoto). Hal ini dipaparkan oleh Bapak 

Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah 

KCP Magetan yaitu, “UD Hijau Daun tidak ada bangunan, adanya 

kebun dan semua kegiatan penanaman dll disana.”10 

Dari paparan UD Hijau Daun tidak menggunakan bangunan 

dalam usahanya juga diperjelas oleh Bapak Agus Parwoto selaku 

pemilik UD Hijau Daun yaitu,  “Bangunan buat usaha ya tidak ada, 

adanya kebun, karena kantor ingin buat rencananya khusus untuk 

transaksi ini.”11 

                                                           
8 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
9 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
10 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
11Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018.  
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Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun dalam 

usahanya dilakukan di kebun dan tidak menggunakan bangunan. 

Rencana pembuatan bangunan khusus untuk usaha, yaitu bangunan 

kantor.  

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas, dari aspek hukum 

UD Hijau Daun kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dimiliki 

belum sepenuhnya terpenuhi, yaitu belum ada izin domisili usaha, 

NPWP, SIUP, dan IMB.  

2. Aspek Pasar dan Pemasaran 

a. Dari segi kebutuhan dan keinginan konsumen, produk UD Hijau 

Daun sangat dibutuhkan karena merupakan benih dan pupuk organik 

yang tidak menggunakan bahan kimia dalam prosesnya, sehingga 

kebutuhan dan keinginan masyarakat pada produk ini akan terus 

meningkat. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda 

Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan 

yaitu, “Produk usaha ini sangat dibutuhkan, sekarang siapa yang 

tidak ingin mengkonsumsi makanan sehat”12 

Dari paparan produk UD Hijau Daun, yang dibutuhkan dan 

sesuai dengan keinginan masyarakat juga diperjelas oleh Bapak 

Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun yaitu, “Produk UD Hijau 

Daun sangat dibutuhkan, mereka kalau kesini ini sayuran sehat 

                                                           
12 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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pupuknya sehat begitu dan mereka kebanyakan kembali lagi 

kesini.”13 

Berdasarkan wawancara di atas produk UD Hijau Daun benih 

dan pupuk organik sangat dibutuhkan dan banyak pembelinya, 

sehingga bisa terus dikembangkan karena inovasi sayuran sehat 

sekarang sulit ditemukan.  

b. Dari segi segmentasi UD Hijau Daun memfokuskan kepada 

kalangan menengah ke atas, sebab memang harga sayuran organik 

dan pupuk organik lebih mahal dibandingkan dengan pupuk kimia. 

Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku 

Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, 

“Segmentasinya yang dibidik usaha ini menengah ke atas, UD Hijau 

Daun posisinya disini Supplier kebanyakan yang membeli para 

pekebun, pengusaha benih sayuran dll.”14 

Dari pemaparan data segmentasi menengah ke atas yang 

dibidik usaha ini serta posisi UD Hijau Daun sebagai supplier, juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Segmentasi menengah keatas para petani sayuran dan penjual 

benih sayuran. Kalau pupuk organik mereka beli ada yang dijual lagi 

ada yang digunakan sendiri. tetapi kebanyakan digunakan sendiri”15 

Segmenetasi yang diambil juga diperjelas oleh Bapak Agus 

Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun, sebagai berikut: 

                                                           
13 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
14 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
15 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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“Kami mengambil segmentasi pasar dari berbagai segmen, 

terutama menengah ke atas. Sebab saat ini penjualan sayuran 

organik dan pupuk organik semakin banyak permintaannya 

dari pihak menengah ke atas terutama bagi mereka yang 

menstok kepada usaha ini kebanyakan dari segmen atas 

(pengusaha).”16 

 

Berdasarkan wawancara di atas segmentasi pasar yang 

dibidik oleh UD Hijau Daun adalah kalangan menengah ke atas yang 

mayoritas adalah petani sayuran dan penjual benih organik serta 

untuk pupuk organik dibeli masyarakat umumnya.  

c. Dari segi targeting UD Hijau Daun membidik kalangan dewasa, 

karena produk UD Hijau Daun sering digunakan oleh kelangan 

dewasa untuk kebunnya dan juga usaha jual beli benih. Hal ini 

dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account 

Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Kebanyakan yang 

beli kalangan dewasa, jarang anak-anak perlu tenaman dan pupuk, 

banyak dari mereka juga puas dengan produknya”17 

Targeting usaha UD Hijau Daun yang dibidik juga diperjelas 

oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, 

“Target pasar yang saya bidik adalah kalangan dewasa,  sebab yang 

banyak membutuhkan benih sayuran organik, sayuran organik, dan 

pupuk organik  adalah mereka para dewasa. Sebagian ada anak-anak 

dan remaja mungkin pas waktu ada tugas dari sekolahan buat beli 

benih sayuran organik saja.”18 

                                                           
16 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
17 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
18 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun mengambil 

targeting orang dewasa, karena umumnya para dewasa yang 

umumnya membeli dan menanam benih juga menggunakan pupuk 

organik.  

d. Dari segi positioning usaha UD Hijau Daun dibenak konsumen 

terkenal dengan usaha yang mengolah produknya dengan cara 

organik, dengan penyebaran informasi umumnya dilakukan secara 

langsung sehingga kurang melibatkan media sosial saat ini. Hal ini 

dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account 

Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Pengolahan produk 

secara organik, mereka promosi dengan langsung dan kurang mampu 

memanfaatkan teknologi.”19 

Positioning UD Hijau Daun di benak konsumen juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Tempat penanaman sayuran dan pupuk organik dan promosi 

dilakukan langsung, terutama anak-anaknya sedikit ikut promosi 

lewat media sosial. Bapaknya sudah terkenal apalagi produknya 

pupuk kan sudah hadir di nusa TV. “20 

Positioning UD Hijau Daun juga diperjelas oleh Bapak Agus 

Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun, sebagai berikut: 

“Usaha UD Hijau Daun ini di benak konsumen sebagai 

pembudidaya sayuran organik dan produsen pupuk organik 

yang sehat dan aman. Supaya mereka tahu ya langsung 

                                                           
19 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
20 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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ngomong dari mulut ke mulut. Kalau di media sosial, 

biasanya anak saya yang promosi. Saya kurang paham 

masalah media sosial itu apa.”21 

 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun meski 

memiliki positioning yang bagus dibenak konsumen, tetapi belum 

bisa menjalankan promosi secra maksimal, sebab masih 

menggunakan promosi langsung untuk menyebarkan informasi 

produknya dan jarang menggukan media sosial.  

e. Dari segi Nilai Tambah UD Hijau Daun tidak mengetahui secara 

pasti, berapa harga setelah di pemasok, setelah di agen, dan setelah 

di konsumen, mereka hanya mengetahui kisaran harganya saja. Hal 

ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku 

Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Kalau disini 

500, ke pemasok 1000 atau bahkan bisa lebih. Karena sayuran 

organik dan begitu juga untuk pupuk organik.”22 

Dari paparan nilai tambah sayuran organik di atas juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Dari sini 500 sampai sana bisa 1000 bahkan lebih, harga 

disini meskipun sedikit mahal tetapi disesuaikan kualitasnya yang 

unggul.”23 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun menjual 

produk sayuran organik sekitar 500 rupiah dan ke pemasok bisa 

dijual 1000 rupiah lebih dan seterusnya. Disini UD hijau Daun tidak 

                                                           
21 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
22 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
23 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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serta merta melihat harga-harga ke/dari rantai ditribusinya, sehingga 

dirasa kurang maksimal dalam memahami nilai tambah usahanya 

sendiri.  

f. Dari segi masa hidup produk sayuran organik dan pupuk organik 

sangat lama, karena sekarang ini banyak masyarakat yang mencari 

sayuran dan pupuk organik sebagai bentuk menjaga kualitas hidup 

mereka. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira 

selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, 

“Usaha ini bisa bertahan lama, asalkan pemilik dan semua yang 

terlibat bisa mempertahankan dan lebih memperbagus 

kualitasnya.”24 

Dari paparan segi masa hidup produk UD Hijau juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Semakin banyak pembelinya, jadi bisa terus bertahan usaha 

bapak ini.”25 

Berdasarkan wawancara di atas produk UD Hijau Daun 

memenuhi keinginan masyarakat seiring dengan masyarakat yang 

sadar akan hidup sehat menjadi satu peluang bagi UD Hijau Daun 

untuk memperpanjang masa hidup produknya. 

g. Dari segi persaingan pasar dan strategi pesaing UD Hijau Daun 

kurang memperhatikan pesaing, karena sibuk mengurus produksi 

dan juga memperbaiki kualitas, inovasi, juga kreasi produk tersebut. 

                                                           
24 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
25 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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Hal ini paparan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku 

Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Mereka (UD 

Hijau Daun) kurang peduli dengan pesaing, mereka peduli 

(prroduknya) dengan terus menambah kualitas, inovasi, kreasi, pada 

produknya”26 

Dari pemaparan di atas, segi pesaing UD Hijau Daun juga 

diperjelas oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun, 

sebagai berikut: 

“Pesaing sayuran organik dan pupuk organik banyak, tetapi 

saya mencoba menambah inovasi dan kreasi, dengan 

mengunggulkan kualitas benih yang unggul dan terbaik. perlu 

bukti bisa dicek langsung di tempat ini. Pengolahan pupuk 

organik juga saya olah sesuai aturan yang ada, jadi pasti 

aman untuk digunakan.”27 

 

Berdasarkan wawancara di atas, jika UD Hijau Daun tidak 

memperhatikan pesaing dan hanya memperhatikan produknya 

karena ingin menambah inovasi, kreasi, dan kualitas produk 

sehingga bisa menghadapi pesaing yang terus bermunculan.  

h. Dari segi ukuran pasar penjualan produk UD Hijau Daun tergantung 

musim yang ada, jika musim kemarau pasti lebih sedikit karena 

sayuran juga butuh air. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky 

Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP 

Magetan yaitu, “Tergantung musim, musim hujan lebih banyak 

terjual daripada musim kemarau.”28 

                                                           
26 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
27Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
28 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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Dari pemaparan segi ukuran pasar penjualan produk  UD 

Hijau Daun di atas juga diperjelas oleh Bapak Agus Parwoto selaku 

pemilik UD Hijau Daun yaitu, “Penjualan tergantung musim juga, 

kadang pas musim hujan masalah air mudah, jadi budidaya juga 

mudah. Kalau kemarau terus air susah, penjualan rata-rata juga 

menurun. Sedangkan pupuk organik pejualannya relative aman, 

terutama pas musim tanam.”29 

Berdasarkan wawancara di atas, penjualan benih sayuran 

organik juga ada batasan waktunya tidak selalu laris, karena sayuran 

membutuhkan air jika musim kemarau air susah di dapatkan akan 

berdampak pada menurunnya penjualan dan sebaliknya.  

i. Dari segi pertumbuhan pasar, UD Hijau selalu meningkat namun 

bukan berarti selalu di atas. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky 

Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP 

Magetan yaitu, “Pasar usaha ini pasti mengalami peningkatan, tapi 

tidak selalu diatas. UD Hijau Daun memilih jadi Supplier, jadi pasti 

pesannya juga maksimal kotak bukan biji. Begitu juga dengan pupuk 

organiknya.”30 

Dari pemaparan segi pertumbuhan pasar UD Hijau Daun 

yang meningkat di atas, juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku 

                                                           
29Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
30 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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karyawan UD Hijau yaitu, “Rata-rata terus meningkat, meskipun 

juga ada penurunannya.”31 

Pertumbuhan yang mengalami peningkatan juga diperjelas 

oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, 

“Meningkat terus selama ini, meskipun kadang kala ada penurunan 

wong namanya juga usaha.”32 

Berdasarkan wawancara di atas, pertumbuhan pasar yang 

dihadapi UD Hijau Daun rata-rata terus meningkat dengan distribusi 

yang dilakukan mengambil peran supplier, jadi usaha ini mempunyai 

pertumbuhan pasar yang terus meningkat. 

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas,dari aspek pasar dan 

pemasaran UD Hijau Daun mampu mengambil peluang pasar yang 

diinginkan dan berhasil menguasai pasar sebagai supplier sayuran dan 

pupuk organik. 

3. Aspek Teknis dan Operasi 

a. Dari segi lokasi Usaha UD Hijau Daun tidak strategis karena jarak 

antara kantor dan kebun meskipun dalam satu lingkup, namun terlalu 

jauh. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira 

selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, 

“Lokasi usaha tidak strategis. Seharusnya ada kantor khusus dekat 

                                                           
31Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
32Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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dengan kebun agar pembeli tidak bolak-balik rumah kebun rumah 

kebun.”33 

Dari pemaparan lokasi usaha yan tidak strategis di atas, juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Lokasi usaha jaraknya jauh (dari rumah pemilik), capek juga 

harus wara-wiri rumah bapak kesini dan sebaliknya.”34 

Lokasi yang tidak strategis tersebut juga diperjelas oleh 

Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, 

“Jaraknya jauh meski dalam satu rt/rw, pembuatan pupuk dan nanam 

benih di kebun kalau transaksi nemui saya ya kerumah sini. 

Distribusi dari sini ke kebun kesini lagi untuk setor.”35 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun belum 

mempunyai kantor tetap, jadi masih menggunakan rumah Bapak 

Agus Parwoto sebagai tempat transaksi, sehingga membutuhkan 

banyak waktu untuk wira-wiri dari ke kebun ke rumah. 

b. Dari segi volume produksi UD Hijau Daun mengikuti musim, jika 

musim sedang mendukung maka penanaman bisa banyak dan terjual, 

kalau musim tidak mendukung penanaman berkurang atau penjualan 

menurun. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Agus Paroto selaku pemilik 

UD Hijau yaitu, “Menanam benih sekitar 30-35 hari kan sudah 

panen ya yang sudah panen ditanami lagi jangan nunggu lainnya 

                                                           
33 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
34 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
35Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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panen. Kalau pupuk organik butuh watu lama jadi sekitar 2 bulan 

sekali.”36 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun tidak 

menarget banyaknya penanaman dan produksi pupuk berapa kali per 

bulan, terpenting mengikuti musim jika memang musim bersahabat 

maka penanaman bisa banyak dan penjualan banyak juga sebaliknya.  

c. Dari segi sarana dan prasarananya UD Hijau Daun masih kurang, hal 

ini mengakibatkan kinerja kurang maksimal. Hal ini dipaparkan oleh 

Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Banyak (sarana dan prasarannya 

yang belum terpenuhi), terutama kantor harus ada sendiri seharusnya 

yang dekat dengan tempat usaha. Kasihan pembeli yang harus bolak-

balik.”37 

Dari pemaparan kurangnya sarana dan prasarana UD Hijau 

Daun di atas juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD 

Hijau Daun yaitu, “Banyak misalkan dilahan masih berantakan 

kurang tempat khusus untuk meletakkan barang-barang dan untuk 

kantor seharusnya ada yang didekat sini supaya pembeli juga tidak 

bolak-balik sana sini.”38 

Kurangnya sarana dan prasarana UD Hijau Daun juga 

dijelaskan oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun 

yaitu, “Lahan, alat distribusi masih kurang meski sudah ada mobil 

                                                           
36Agus parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
37 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
38 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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pick up. Rencana ingin membuat kantor  supaya proses transaksi bisa 

lebih mudah dan nyaman. Jadi butuh, komputer, meja, kursi, dan 

lain-lain.”39 

Berdasarkan wawancara di atas sarana dan prasarana yang 

masih kurang dan sangat dibutuhkan UD Hijau Daun adalah kantor 

dan peralatan kantor lainnya, supaya transaksi bisa dijalanan dengan 

efisien tanpa membuang-buang waktu.  

d. Dari segi bahan baku dan bahan penolong UD Hijau Daun bekerja 

sama dengan agen di Malaysia, jika Bapak Agus menjaga kerja sama 

dengan baik maka kebutuhan bahan baku akan terus ada. Hal ini 

dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account 

Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Bahan baku benih di 

datangkan langsung dari Malaysai, benih unggulan artinya dan kalau 

kerja sama tetap terjaga kemungkinan dimasa depan ketersedian 

benih tetap ada.”40 

Dari pemaparan bahan baku dan bahan penolong yang 

didatangkan langsung dari Malaysia di atas, juga diperjelas oleh 

Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun, sebagai 

berikut: 

“Benih pasti tetap ada, saya sudah bekerja sama dengan agen 

yang ada di Malaysia dan beberapa daerah di Indonesia. 

Pernah kehabisan stock tetapi tidak lama stock bisa datang 

lagi. Pasti akan terus ada, namanya benih sayuran kan banyak 

                                                           
39Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
40 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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dibutuhkan masyarakat, bahan untuk pupuk organik juga 

pasti banyak sekarang banyak juga hewan ternak.”41 

 

Berdasarkan wawancara di atas bahan baku UD Hijau Daun 

akan terus tersedia, karena pemilik telah melakukan kerja sama 

dengan agen benih di Malaysia. Selama kerja sama masih berjalan 

maka keperluan benih tetap tercukupi.  

e. Dari segi tenaga kerja yang dimiliki UD Hijau Daun 

memperkerjakan 10 orang yang terdiri dari Bapak Agus Parwoto 

selaku pemilik, ketiga anaknya, dua saudaranya, dan empat 

karyawan yang berasal dari tetangganya. Hal ini dipaparkan oleh 

Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Kayawan yang dimiliki UD Hijau 

Daun 10 orang, dan kebanyakan keluarganya sendiri.”42 

Dari pemaparan 10 karyawan UD Hijau Daun di atas, juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “Tenaga kerja 4 orang kalau dari masyarakat sekitar, tetapi 

yang bantu-bantu ada 6 orang bapaknya sendiri, ketiga anak bapak, 

saya dan pak Narto.”43 

Adanya 10 karyawan pada UD Hjau Daun juga dijelaskan 

oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, 

“Tenaga kerja yang dimiliki 10, 1 saya sendiri sebagai pemilik. 3 

anak saya, 2 saudara saya bantu di perkebunan dan pengolahan 

                                                           
41Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
42 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
43 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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pupuk organik, 4 orang tetangga saya bantu serabutan, bantu 

diperkebunan, pengolahan pupuk juga distribusi.”44 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun 

memperkerjakan 10 karyawan, 4 dari masyarakat dan dari pihak 

keluarga 5 orang ditambah dengan beliau (Bapak Agus Parwoto) 

sendiri.  

f. Dari segi tata letak sarana dan prasarananya UD Hijau Daun belum 

tertata dan semrawut. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky 

Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP 

Magetan yaitu, “Tata letak dari sarana dan prasarana UD Hijau Daun 

masih semrawut belum jelas.”45 

Dari pemaparan tata letak sarana dan prasarana UD Hijau 

Daun yang semrawut juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku 

karyawan UD Hijau Daun yaitu, “Tata Letak sarana dan prasarana 

UD Hijau Daun belum rapi, kalau boleh bilang masalah tempat 

kurang sempurna.”46 

Tata letak sarana dan prasarana UD Hijau Daun yang 

semrawut juga dijelaskan oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik 

UD Hijau Daun yaitu, “Tempat aja kurang, jadi berantakan, dikebun 

berantakkan dirumah ya berantakan.”47 

                                                           
44Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
45 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
46 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
47 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun belum cukup 

tempat dan membuat tata letak fasilitas belum tertata rapi sesuai 

tempatnya, antara satu fasilitas dan fasilitas lainnya dicampur 

sehingga terlihat berantakan.  

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas, aspek teknis dan 

operasi UD Hijau Daun kurang dalam hal sarana dan prasarannya, serta 

karyawan, hal ini akan menghambat produksi usaha meskipun dalam hal 

bahan baku dan bahan penolong masih terus terpenuhi.  

4. Aspek Manajamen dan Organisasi 

a. Dari segi kepemilikan UD Hijau Daun milik perseorangan, yaitu 

Bapak Agus Parwato sendiri. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky 

Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP 

Magetan yaitu, “UD Hijau Daun milik Bapak Agus Parwoto pribadi, 

dan proses pendaftaran didftarkan dengan nama pribadi.”48 

Dari pemaparan kepemilikan perseorangan UD Hijau Daun 

juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun 

yaitu, “UD Hijau Daun miliknya bapak sendiri, modal juga dari 

bapak. Kami (parasaudara) hanya bantu tenaga saja.”49 

Kepemilikan perseorangan UD Hijau Daun dijelaskan juga 

oleh Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, 

                                                           
48 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
49 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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“UD Hijau Daun saya Dirikan atas nama saya dan milik saya 

sendiri.”50 

Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun merupakan 

usaha dagang yang didirikan perseorangan oleh Bapak Agus 

Parwoto dan menggunakan modal beliau sendiri.  

b. Dari segi organisasi UD Hijau Daun belum mempunyai bentuk 

organisasi yang jelas, karena semuanya karyawan dan pemilik 

sendiri ikut mengerjakan semuanya. Hal ini dipaparkan oleh Bapak 

Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah 

KCP Magetan yaitu, “UD Hijau Daun belum ada model organisasi 

yang jelas, seperti usaha UMKM yang belum tertata.”51 

Dari pemaparan tidak adanya organisasi yang jelas pada UD 

Hijau Daun juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD 

Hijau Daun yaitu, “UD Hijau Daun tidak ada organisasi, semua 

jabatan sama yang beda bapaknya( Bapak Agus Parwoto = 

pemilik).”52 

Tidak adanya organisasi yang pasti juga dijelaskan oleh 

Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, “Model 

organisasi usaha ini saya tidak tahu, intinya ya seperti ini. Sama-

sama kerja saja, kalau saya pemilik tidak memaksa mereka (para 

pekerja) untuk menurut atau tunduk dengan saya.”53 

                                                           
50Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
51 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
52Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
53Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018 
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Berdasarkan wawancara di atas UD Hijau Daun tidak 

mempunyi organisasi yang jelas, sebab pekerjaan dijalankan 

bersama-sama dan yang jelas disini pemilik adalah Bapak Agus 

Parwoto dan yang lainnya mempunyai wewenang dan pekerjaan 

yang sama.  

c. Dari segi tim manajemen UD Hijau Daun tidak membentuk tim 

manajemen khusus. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda 

Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan,  

yaitu, “UD Hijau Daun tidak menggunakan tim manajemen 

khusus.”54 

Dari pemaparan tidak adanya tim manajemen khusus pada 

UD Hijau Daun di atas juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku 

karyawan UD Hijau Daun yaitu, “Tidak ada tim manajamen apapun, 

semua posisi sebagai manajemen yang sama.”55 

Tidak adanya tim manajemen khusus juga dijelaskan oleh 

Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, “Tidak 

(ada tim manajemen khusus), tim manajemennya ya kita semua.”56 

Berdasarkan wawancara di atas, UD Hijau Daun menjadikan 

semua karyawannya adalah tim manajemen, jadi tidak ada tim 

khusus semua sama.  

d. Dari segi karyawan dan gajinya UD Hijau Daun dirasa masih kurang 

dan gaji tidak sesuai karena dari kinerja yang serabutan dan 

                                                           
54 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
55 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018 
56 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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mengerjakan macam-macam kegiatan mendapatkan gaji yang sama 

antara satu pekerja dengan pekerja yang lain. Hal ini dipaparkan oleh 

Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan, sebagai berikut: 

“Karyawan belum cukup, lebih baik ditambah sekitar 3 atau 5 

orang lagi dan pekerjaan ditetapkan sendiri-sendiri akan lebih 

bagus lagi bukan serabutan. Gaji kisaran 800 – 1 juta per 

orang dengan kerja serabutan kadang kerja berat ini ringan 

gaji semua segitu kurang. Kalau ngak serabutan jelas 

kerjanya baru gaji menyesuaikan. Seharusnya gaji 

menyesuaikan kinerja.”57 

 

Dari pemaparan masih kurangnya karyawan dan belum 

cukupnya gaji yang diberikan dijelaskan juga oleh Bapak Kateno 

selaku karyawan UD Hijau Daun yaitu, “Kurang biasanya keteteran 

habis-habisan apalagi bersamaan dengan setor sana sini, rawat kebun 

harus ngurus pengolahan pupuk, bingung jadinya. Meskipun kurang 

ada tambahan bonus dll jadi cukup begitu saja.”58 

Berdasarkan wawancara di atas, UD Hijau Daun perlu 

menambah karyawan dan gaji yang diberikan harus sesuai dengan 

kinerja, karena dari satu hari dengan hari yang lain kinerja tidak 

sama.  

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas, dari aspek 

manajemen dan organisasi UD Hijau Daun sudah jelas kepemilikannya 

milik Bapak Agus Parwoto, namun dari segi organisasi, majamanen, dan 
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gaji karyawan belum maksimal. Karyawan bekerja secara serabutan dan 

tidak ada pembagian kerja atau posisi kerja yang jelas.  

5. Aspek Ekonomi dan Sosial 

Pada aspek ekonomi dan sosial, dari berdirinya UD Hijau Daun 

masyarakat telah mendapatkan sayuran dan pupuk organik yang sehat, 

secara tidak langsung UD Hijau Daun membantu masyarakat untuk hidup 

sehat. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku 

Account Officer (AO) BRIsyariah KCP Magetan yaitu, “Berdirinya UD 

Hijau Daun membuat masyarakat senang, karena ada sayuran organik, 

gampang mencari atau belinya.”59 

Dari pemaparan kesenangan masyarakat dengan UD Hijau Daun 

di atas juga diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau 

Daun yaitu, “Dengan berdirinya UD Hijau Daun, masyarakat mudah 

mencari dan membeli sayuran organik, bapaknya juga tidak pelit kalau 

memang sayur siap panen dan ingin minta penting jangan banyak-banyak 

boleh membaa pulang.”60 

Berdasarkan wawancara di atas, UD Hijau Daun telah 

memberikan dampak kepada masyarakat dengan memakan makanan 

sehat terutama dengan mengkonsumsi sayuran organik dan menggunakan 

pupuk organik.  

Dari segi ekonomi, UD Hijau Daun telah mampu membantu 

mengurangi pengangguran di masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak 

                                                           
59 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
60 Kateno, Wawancara, Magetan 17 September 2018. 
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Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) BRIsyariah 

KCP Magetan yaitu, “Penyerapan tenaga kerja pada UD Hijau Daun 

mengurangi pengangguran, namun kalau tenaga kerja semua dari 

masyarakat malah lebih bagus. Jadi lebih bisa mengurangi kesenjangan 

ekonomi masyarakat.”61 

Dari pemaparan di atas UD Hijaua Daun mampu mengurangi 

kesenjangan ekonomi dengan adanya penyerapan tenaga kerja, juga 

diperjelas oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun, sebagai 

berikut : 

“Membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan, bisa 

menjadikan ini pekerjaan tetap. Sebab bapak juga tidak 

menetapkan aturan yang ketat juga. Bapak disini aturannya 

begini, karyawan masuk setiap hari (pukul 08.00 pagi karyawan 

mulai bekerja). Pukul 12.00 siang karyawan dibolehkan untuk 

istirahat dan pada hari Jum’at pulang pukul 11.00 siang. Pekerja 

diperbolehkan pulang pada pukul 04.00 sore hari. Karyawan 

diperbolehkan izin apabila ada kepentingan mendesak. Karyawan 

diberi waktu cuti maksimal 2 kali dalam 1 bulan. Jadi tidak terlalu 

memaksa jam kerja, izin juga silahkan dll.”62 

 

Berdasarkan wawancara di atas, UD Hijau Daun berdampak baik 

bagi lingkungan sekitar, sebab tenaga kerja mempunyai pekerjaan tetap 

dan Standart Operasional Prosedur yang dijalankan juga tidak memaksa  

sehingga tenaga kerja tidak merasa untuk dikekang. 

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas, dari aspek ekonomi 

dan sosial UD Hijau Daun berpengaruh terhadap aspek ekonomi dengan 

mengurangi pengangguran dimasyarakat dan dari aspek sosial bisa 
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membantu masyarakat menyediakan konsumsi sayuran organik serta 

pupuk organik, sehingga secara tidak langsung bisa membantu 

masyarakat untuk hidup sehat.  

6. Aspek Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

Dari segi pengolahan limbah UD Hijau Daun melakukan 

pengolahan dengan baik,  dengan cara limbah segera dibakar atau 

dikubur dan diproses menjadi pupuk organik. Hal ini dijelaskan oleh 

Bapak Fungky Ramanda Yudistira selaku Account Officer (AO) 

BRIsyariah KCP Magetan, sebagai berikut: 

“Pengolahan limbah diperhatikan sekali, limbah dibakar atau 

dikubur. Masyarakat selama ini tidak merasa terganggu dengan 

limbah dari sini, karena memang sudah di olah dengan baik. 

Disini bisa dijadikan penilaian bagaimana karakter dari pemilik 

karena respect seseorang kepada masyarakat itu jarang bisa 

dilakukan.”63 

 

Dari pemaparan pengolahan limbah yang baik juga diperjelas 

oleh Bapak Kateno selaku karyawan UD Hijau Daun yaitu, “Limbah 

dipisahkan ditempat khusus, setelah itu kalau ada yang cocok digunakan 

pada fermentasi untuk pupuk lainnya dikubur atau dibakar. Limbah tidak 

ada dampaknya, kita selalu sigap kalau soal limbah.”64 

Pengolahan limbah yang baik juga dijelaskan oleh Bapak Agus 

Parwoto sendiri selaku pemilik UD Hijau Daun yaitu, “Limbah dari 

sayuran saya buat pupuk dengan cara fermentasi. Kalau limbah dari 

pupuk organik saya buat tempat pembuangan khusus. Selama ini belum 
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ada protes dari masyarakat, malah mereka sering menawarkan berbagai 

limbah ke saya untuk di fermentasi.”65 

Berdasarkan wawancara di atas, UD Hijau Daun dalam aspek 

AMDAL selalu memperhatikan lingkungan, sehingga bisa dijadikan 

penilaian Bank bagaimana karkter Bapak Agus Parwoto sendiri. 

Kesimpulan berdasarkan wawancara di atas, dari aspek AMDAL 

UD Hijau Daun telah mengolah limbah dengan baik dengan cara dibakar 

atau dikubur, sehingga tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. 

Kesimpulan dari aspek non finansial UD Hijau Daun sudah memenuhi 

penilaian kelayakan bisnis dalam aspek pasar dan pemasaran dan bisa 

mengambil posisi pasar sebagai supplier sayuran dan pupuk organik, 

meskipun dari aspek hukum, teknis dan operasi, serta manajamen dan 

organisasi belum tertata, rata-rata bisa ditutupi oleh aspek pasar dan 

pemasaran, aspek ekonomi dan sosial, serta aspek AMDAL yang bagus 

dalam pelayanan (jual beli) kepada masyarakat.  

B. Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah di UD Hijau Daun Dari 

Aspek Finansial  

Penilaian pada aspek finansial UD Hijau Daun dinilai dari aspek 

keuangan mitra usaha dengan tujuan melihat kemampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus 

Parwoto selaku pemilik di dapatkan data tentang harga per satuannya dari 

benih sayuran organik dan pupuk organik, yaitu, harga per benihnya dari 
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Rp. 500 sampai Rp. 1.000, karena kami supplier  penjualan per kotak ini 

100 atau 200 kotak Rp. 20.000 sampai Rp. 125.000 tergantung jenis 

sayurannya apa. 

 Harga jual pupuk organik Pupuk organik Banyu Ajaib dijaul dengan 

harga Rp. 350.000,00 per jerigen 5Lt dan pupuk organik nutri Bassa dijual 

dengan harga Rp. 70.000,00 per botolnya. 

1. Segi pencatatan atau pembukuan 

UD Hijau Daun belum mempunyai pembukuan yang tertata 

sesuai aturan akuntansi, meskipun ada pembukuan tetapi pembagiannya 

belum rapi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Parwoto, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

“Sebab memang masih dalam rencana, intinya ada pembukuan 

tapi belum tertata maksimal yang penting jelas total biaya, total 

penjualan dan pendapatan kotor dan pendapatan bersih/omset. 

Semuanya itu yang ngurus anak saya, Rencana akan membuat 

kantor supaya pencatatan bisa dikomputerisasi. Karena saya 

kurang paham masalah itu, semuanya saya serahkan ke anak 

saya supaya di urus”66 

 

Hal ini selaras dengan pernyaataan Bapak Fungky Ramanda 

Yudistira selaku Account Officer (AO) Bank BRIsyariah KCP Magetan, 

sebagai berikut: 

“Usaha UD Hijau Daun jika dilihat memang sudah besar, namun 

dalam aspek keuangan belum teratur, hal ini wajar saja sebab 

usaha ini masih didominasi dipegang oleh pihak keluarga, jadi 

tidak terlalu intens dengan keuangan karena mereka saling 

percaya. UD Hijau Daun yang mayoritas dikelola oleh pihak 

keluarga, menjadikan usaha ini tidak mempunyai sistem laporan 

keuangan yang jelas dan terperinci, disini yang bisa dilakukan 

saat mengecek di lapangan adalah dengan bertanya tentang 

                                                           
66Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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stock atau persediaaan saat ini, piutang yang dimiliki saat ini, 

utang yang dimiliki saat ini dan rata-rata pendapatan untuk  

efektif perhitungan misal, dari 5 bulan sebelumnya yang 

dihasilkan perusahaan serta berapa persen biasanya UD Hijau 

Daun mengambil keuntungan. Selain itu kami pihak bank juga 

mengecek SID calon nasabah apakah mempunyai riwayat 

kewajiban di bank lain atau tidak. Setelah semua diketahui, 

tinggal dianalisis dengan perhitungan plafon juga Working 

Investment (WI) atau modal kerja. Bank BRIsyariah untuk 

menghitung plafon mempunyai ketetapan 80 % dari modal 

kerja. Jadi misalkan calon nasabah mengajukan pembiayaan 

senilai 50 juta namun dari perhitungan WI diperoleh 45 juta, 

maka pembiayaan harus diturunkan plafonnya menjadi 45 juta 

tersebut bukan 50 juta”67 

 

Berdasarkan wawancara di atas, Bank BRIsyariah KCP 

Magetan dalam menilai keuangan nasabah menggunakan working 

investment atau modal kerja, dengan ketetapan dalam perhitugan plafon 

80% jadi tidak menggunakan analisis rasio menyeluruh.  

2. Dari segi sumber dana  

Dari segi modal usaha bapak Agus Parwoto awalnya 

menggunakan modal sendiri, dan untuk memperbesar usahanya beliau 

memberanikan diri bekerja sama dengan bank. Hal ini dijelaskan oleh 

Bapak Agus Parwoto selaku pemilik UD Hijau Daun, sebagai berikut, 

”Awalnya (pendirian UD Hijau Daun) menggunakan modal sendiri, 

tetapi karena ingin memperbesar usaha supaya jangka hidupnya lebih 

lama harus bekerja sama dengan Bank salah satunya”68 

Berdasarkan wawancara dengan Account Officer (AO) Bank 

BRIsyariah KCP Magetan Bapak Fungky Ramanda Yudistira 

                                                           
67 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
68 Agus Parwoto, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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ditemukan data bahwa saat di cek SID (Sistem Informasi Debitur) 

Bapak Agus Parwoto mempunyai pinjaman di Bank Mandiri senilai Rp. 

10.000.000 dengan bunga 1% dalam jangka waktu 24 bulan untuk 

modal kerja. 

“Saat cek SID ditemukan data bapak Agus Parwoto mempunyai 

pinjaman di bank lain, yaitu Bank Mandiri senilai Rp. 

10.000.000 dengan tenor 24 bulan atau 2 tahun dan bunga 1% 

dengan tujuan untuk modal usaha, disini dapat dilihat tanggal 

jatuh tenpo pelunasan tinggal 3 bulan lagi. Selain itu Bapak 

Agus Parwoto bersih dari pinjaman di bank lain dan dari track 

recordnya beliau bisa membayar tepat waktu. Disini juga bisa 

dilihat bahwa Bapak Agus Parwoto adalah nasabah dengan 

karakter yang baik”69 

 

Berdasarkan wawancara dengan Account Officer (AO) Bank 

BRIsyariah KCP Magetan Bapak Fungky Ramanda Yudistira, penilaian 

aspek finansial UD Hijau Daun yang paling penting bagi Bank BRIsyariah 

selanjutnya adalah: 

“Pertama, persediaan atau stock dari semua bahan dan produk yang 

ada sekarang ini semuanya kurang lebih Rp. 210.000.000. Kedua, 

Piutang saat ini sekitar Rp. 120.000.000 dan paling banyak piutang 

datang, karena dia posisi sebagai supplier besar dan menyuplai 

dengan ukuran yang banyak, mereka yang disupplai membayar kalau 

sudah laku ada yang dicicil atau yang langsung terserah merekanya. 

Ketiga utang yang UD Hijau Daun miliki selain dari bank sekitar Rp. 

30.000.000 juta dan didominasi utang usaha. Keempat, dalam satu 

bulan pendapatan usaha UD Hijau Daun bisa mencapai Rp. 

50.000.000 dengan estimasi keuntungan yang di ambil 20%. Bapak 

Agus Parwoto awalnya mengajukan pembiayaan mikro 500 IB  

senilai Rp. 250.000.0000 menggunakan akad murabahah dengan 

tenor sekitar 60 bulan atau 5 tahun dengan tujuan membuat kantor 

dan untuk membeli sarana dan prasarananya.”70 

 

 

 

                                                           
69 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
70 Fungky Ramanda Yudistira, Wawancara, Magetan 21 September 2018. 
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Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa : 

a. Stock atau persediaaan UD Hijau Daun saat ini yang berupa 

persediaan  bahan baku, persediaan produk yang masih di proses, 

persediaan produk jadi dari sayuran organik dan pupuk organik, serta 

persediaan lain-lain kurang lebih senilai Rp. 210.000.000. 

b. Piutang usaha yang dimiliki UD Hijau Daun saat ini sekitar Rp. 

120.000.000. 

c. Utang yang dimiliki UD Hijau Daun saat ini sekitar Rp. 30.000.000. 

d. Dari segi pendapatan penjualan produk UD Hiju Daun, benih sayuran 

organik dan pupuk organik dalam 1 bulan kurang lebih 50 juta dengan 

keuntungan yang diambil kurang lebih 20%. 

e. Rencana pengajuan pembiayaan UD Hijau Daun, Bapak Agus 

Parwoto mengajuan pembiayaan murābaḥah dengan tujuan untuk 

membangun kantor sebagai titik fokus tempat usaha dan untuk 

membeli sarana dan prasarana kantor tersebut senilai kurang lebih Rp. 

250.000.000. 

Kesimpulan dari aspek finansial dapat dilihat UD Hijau Daun belum 

mempunyai laporan keuangan yang terperinci, jadi perhitungan pada segi 

stock atau persediaan, piutang usaha, utang usaha, dan pendapatan dari 

usaha ini di ambil nilai yang ada saat melakukan observasi bukan pada 

waktu lalu. Selanjutnya dari data yang di dapat akan diteruskan analisis oleh 

Bank BRIsyariah menggunakan perhitungan yang berlaku, yaitu Working 

Investment (WI).  
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BAB IV 

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS PADA PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH 

DI UD HIJAU DAUN DUSUN MESIH DESA SUMBERAGUNG 

KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN 

 

A. Analisis Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah di UD Hijau 

Daun Dari Aspek Non Finansial 

Kelayakan bisnis non finansial ini perlu dilakukan oleh Bank 

BRIsyariah KCP Magetan sebelum melakukan pembiayaan, sebab penilaian 

kelayakan bisnis aspek non finansial merupakan salah satu analisis 

pembiayaan guna menilai pantas tidaknya calon nasabah mendapatkan 

pembiayaan dari enam aspek. Analisis kelayakan bisnis pembiayaan 

murābaḥah non finansial Bank BRIsyariah KCP Magetan terhadap 

kelayakan bisnis “UD Hijau Daun” Milik Bapak Agus Parwoto dianalisis 

dari 6 aspek, yaitu: 

1. Analisis Aspek hukum  

Analisis aspek hukum kelayakan pendirian UD Hijau Daun belum 

semuanya terpenuhi, sebab bisnis yang baik adalah bisnis yang 

memenuhi dokumentasi hukum. Sedangkan di UD Hijau Daun 

dokumentasinya belum ada atau masih dalam proses, yaitu : 

a. Dari segi izin domisili usaha, usaha ini masih satu tempat dengan 

izin domisili tempat tinggal.  
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b. Dari segi kepemilikan NPWP UD Hijau Daun belum mempunyai 

NPWP.  

c. Dari segi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), usaha ini 

merupakan usaha perseorangan maka tidak wajib memiliki SIUP 

pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 peraturan menteri perdagangan 

Nomor 46/M/Dag/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha 

Perdagangan. Dikecualikan terhadap perusahaan perdagangan 

Mikro dengan kriteria, usaha perseorangan atau persekutuan. Jadi 

boleh dibuat, boleh tidak. Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib 

melanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan. Jadi disini UD Hijau Daun belum mengurus 

SIUP, sebenarnya usaha ini tidak masalah jika tidak mengurus 

SIUP sebab perusahaan perseorangan tetapi dengan mengurus 

SIUP akan lebih menguatkan izin usaha dagang tersebut. 

Meskipun tidak ada SIUP, namun bapak Agus Parwoto 

mempunyai dokumen lain misalnya E-KTP atau Kartu Keluarga 

(KK). 

d. Dari segi izin mendirikan bangunan, UD Hijau Daun belum 

memilikinya karena memang usaha ini tidak mempunyai 
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bangunan untuk usaha. Sebab seluruh usaha dimaksimalkan di 

kebun dan sebagian ada di rumah.  

Analisis aspek hukum bisa menjadi penilaian keabsahan dokumen 

yang dijadikan agunan kepada pihak Bank BRIsyariah KCP Magetan, 

jika agunan yang diberikan berupa agunan yang tidak bergerak yaitu, 

tanah dan bangunan dari calon nasabah. Keabsahan dokumen yang 

dimiliki selanjutnya bisa dinilai likuidasinya oleh pihak Bank dan harus 

bisa memenuhi jumlah pokok pembiayaan dan margin yang diberikan.  

Dari dokumen-dokumen yang dimiliki UD Hijau Daun untuk 

penilaian kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah belum 

sepenuhnya memenuhi persyaratan pengajuan misalnya NPWP, SKU 

(Surat keterangan Usaha) belum ada. Namun ada dokumen kuat yang 

dijadikan penilaian dari kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah 

yaitu E-KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jadi, UD Hijau Daun dari aspek 

hukum tetap layak mendapat pembiayaan murābaḥah. 

2. Analisis Aspek Pasar dan Pemasaran 

Analisis data aspek pasar dan pemasaran UD Hijau Daun 

dianalisis dari beberapa segi, yaitu: 

a. Dari segi kebutuhan dan keinginan konsumen, produk benih dan 

pupuk organik dari UD Hijau Daun banyak dibutuhkan 

masyarakat karena banyak masyarakat sekarang yang mencari 

bahan-bahan sehat untuk konsumsi mereka. Artinya peluang pasar 
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semakin terbuka besar, sehingga pasar yang besar bisa 

meningkatkan penjualan dan menambah nilai laba usaha. 

b. Dari segi segmentasi pasar, UD Hijau Daun jelas membidik 

kalangan menengah ke atas, karena mayoritas pembeli adalah 

para petani sayuran dan penjual benih organik serta untuk pupuk 

organik dibeli masyarakat umum maupun pengusaha pupuk 

kategori besar.  

c. Dari segi targeting, UD Hijau Daun membidik kalangan dewasa, 

karena produk usaha ini banyak diperlukan kalangan dewasa, 

terutama pekebun, petani, penjual benih dan pupuk organik. Dari 

produk yang dibeli, konsumen rata-rata puas dengan kualitasnya. 

Artinya, kepuasan konsumen yang semakin tinggi maka potensi 

pasar juga semakin tinggi.  

d. Dari segi positioning, UD Hijau Daun melakukan komunikasi 

langsung dari mulut ke mulut dan dibenak konsumen UD Hijau 

Daun identik dengan usaha yang mengolah produknya dengan 

cara organik. UD Hijau Daun sendiri belum melakukan proses 

pemasaran dnegan maksimal, sebab masih mengutamakan 

promosi dari mulut ke mulut. Jika bisa dilakukan promosi melalui 

media sosial bisa lebih memaksimalkan informasi tersebar ke 

semua kalangan. 

e. Dari segi Nilai Tambah, UD Hijau Daun saat menjual sekitar 500 

rupiah, dan sampai di pemasok bisa dijual 1000 rupiah atau lebih. 
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Artinya nilai tambah produk UD Hijau Daun tinggi, karena benih 

sayuran organik dan pupuk organik harganya lebih tinggi 

daripada yang menggunakan bahan kimia.  

f. Dari segi masa hidup, produk UD Hijau Daun mempunyai potensi 

pasar tinggi. Sebab saat ini usaha dengan label organik sangat 

diminati masyarakat, jadi dari sini potensi pasar untuk usaha ini 

akan terus tinggi.  

g. Dari segi persaingan pasar dan strategi pesaing, UD Hijau Daun 

lebih fokus menambah kreasi, inovasi, dan kualitas dari 

produknya daripada sibuk mengurusi pesaing. Sebab untuk 

memenangkan persaingan, tentu saja bisnis harus lebih unggul 

dari pesaingnya. 

h. Dari segi ukuran pasar, penjualan produk UD Hijau Daun volume 

penjualannya tidak menentu, disesuaikan dengan musim jika 

musim bersahabat (musim hujan) maka volume penjualan 

meningkat dan sebaliknya. Namun rata-rata pendapatan masih 

senilai 50 juta rupiah per bukan atau 1,5 juta perhari,  disini 

artinya ukuran pasar belum terlalu besar. 

i. Dari segi pertumbuhan pasar, UD Hijau rata-rata meningkat dari 

masa ke masa. Artinya potensi pasar produk UD Hijau Daun 

benih sayuran organik dan pupuk organik tinggi sehingga akan 

berpengaruh kepada penjualan dan laba yang di dapatkan.  
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Dari analisis aspek pasar dan pemasaran UD Hijau Daun 

dinyatakan mampu terus mempertahankan masa hidupnya sehingga bisa 

terus mendapatkan posisi pasar yang baik dan tinggi. Dengan 

meningkatkan kualitas yang diberikan bisa membuat usaha ini semakin 

maju di masa mendatang dan artinya kemampuan terhadap pelunasan 

pembiaayaan murābaḥah yang diajukan juga semakin besar. Jadi, UD 

Hijau Daun dari aspek pasar dan pemasaran layak mendapat 

pembiayaan murābaḥah. 

3. Analisis Aspek Teknis dan Operasi  

Analaisi data aspek teknis dan operasi UD Hijau Daun dianalisis 

dari beberapa segi, yaitu: 

a. Dari segi lokasi operasi atau usaha, UD Hijau Daun mempunyai 

lokasi yang tidak strategis karena jarak antara kebun yang 

digunakan untuk proses penanaman benih jauh dari rumah yang 

digunakan sebagai pusat transaksi jual beli. Lokasi yang demikian 

sering membuat konsumen mengeluh karena harus bolak-balik 

dari kebun ke rumah dan sebaliknya, sehingga memakan banyak 

waktu.  

b. Dari segi volume operasi atau produksi, UD Hijau Daun tidak 

menjalankan produksi dengan jadwal tetap. Namun disesuaikan 

dengan musim yang sedang dihadapi, karena permintaan biasanya 

juga mengikuti musim. Misalkan, dimusim hujan yang mudah 

ketersediaan air, banyak permintaan yang datang dan sebaliknya.  
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c. Dari segi sarana dan prasarananya, UD Hijau Daun masih kurang 

sehingga membuat kinerja tidak maksimal dan kinerja yang 

dijalankan terhambat. Sarana dan prasarana yang sering 

dikeluhkan oleh konsumen dan karyawan adalah tidak adanya 

kantor khusus untuk transaksi sehingga harus datang kerumah 

pemilik terlebih dahulu.  

d. Dari segi bahan baku dan bahan penolong, UD Hijau Daun telah 

bekerja sama dengan agen di Malaysia sehingga untuk kebutuhan 

benih sekarang dan di masa mendatang akan tetap tersedia. 

Persediaan yang dimiliki UD Hijau Daun juga mencukupi karena 

telah mencapai angka 100 juta rupiah lebih.  

e. Dari segi karyawan, UD Hijau Daun memiliki karyawan 

sebanyak 10 orang dan masih kurang sebab karyawan yang 

dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang kompleks dan 

tidak sesuai kualifikasinya. UD Hijau Daun memperkerjaan 

karyawan serabutan dan tidak ada pekerjaan tetap, sehingga 

sering membuat satu karyawan dengan karyawan lain bingung.  

f. Dari segi tata letak fasilitas, UD Hijau Daun belum tepat sebab 

masih semrawut di banyak tempat. Hal ini disebabkan kurangnya 

tempat yang digunakan untuk meletakkan berbagai fasilitas 

tersebut.  

Dari analisis aspek teknis dan operasi dapat disimpulkan bahwa 

hal utama yang di keluhkan UD Hijau Daun baik oleh karyawan atau 
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pemilik sendiri adalah tidak adanya kantor khusus yang digunakan 

untuk transaksi. Selain itu kurangnya tempat yang bisa digunakan untuk 

menata berbagai fasilitas. Hal inilah mengapa pembiayaan murābaḥah 

diajukan kepada Bank BRIsyariah, sebab untuk modal pengembangaan 

kerja berupa pembangunan kantor dan pembelian sarana dan prasarana 

yang masih kurang. Jadi, UD Hijau Daun dari teknis dan operasi layak 

mendapat pembiayaan murābaḥah. 

4. Analisis Aspek Manajemen dan Organisasi 

Analisis data aspek manajemen dan organisasi UD Hijau Daun 

dianalisis dari beberapa segi, yaitu: 

a. Dari segi kepemilikan, UD Hijau Daun merupakan milik 

perseorangan, yaitu milik Bapak Agus Parwoto. Usaha ini mampu 

berada pada posisi pasar yang tinggi, karena sekarang benih 

sayuran organik dan pupuk organik meski harganya sedikit mahal 

tetap menjadi incaran di masyarakat.  

b. Dari segi organisasi, UD Hijau Daun belum membentuk 

organisasi yang jelas semua karyawan diberlakukan sama bahkan 

semua karyawan juga ikut mengurusi penjualan prodok sampai 

deal.  

c. Dari segi tim Manajemen, UD Hijau Daun juga tidak mempunyai 

tim manajemen khusus. Pemilik dan semua karyawan adalah tim 

manajemennya, sebab usaha ini belum sepenuhnya usaha besar 

sehingga belum ada tim manajemen yang solid.  
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d. Dari segi jumlah, kualifikasi, dan kualitas karyawan yang dimiliki 

UD Hijau Daun belum sesuai karena masih membutuhkan 

karyawan dengan tugas khusus dan tetap. Dianalisis dari gaji yang 

diberikan juga kurang, semakin kecil gaji karyawan maka 

semakin banyak laba usaha yang didapatkan. Artinya, 

kesanggupan perusahaan melunasi kewajiban yang dimilikinya 

juga semakin besar, namun kurang dalam hal kesejahteraan 

karyawan.   

Dari analisis aspek manajemen dan organisasi dapat disimpulkan 

bahwa UD Hijau Daun belum mempunyai manajemen dan organisasi 

yang kuat dan jelas. Penilaian kelayakan bisnis pada pembiayaan 

murābaḥah dilihat dari aspek ini tidak ada masalah, karena meskipun 

tidak teroganisir dengan baik pendapatan dan keuntungan yang di 

dapatkan tetap bisa menutupi kewajiban yang dimiliki. Jadi, UD Hijau 

Daun dari aspek manajamen dan organisasi layak mendapat 

pembiayaan murābaḥah. 

5. Analisis Aspek Ekonomi dan Sosial 

Analisis data aspek manajemen dan organisasi UD Hijau Daun 

dianalisis dari beberapa segi. Pertama, segi ekonomi UD Hijau Daun 

sudah membantu mengurangi pengangguran di masyarakat dengan 

mengadakan lapangan kerja, yaitu memperkerjakan 9 orang karyawan.  

Dari segi sosial yang dirasakan masyarakat dari berdirinya UD 

Hijau daun secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk hidup 
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sehat, sebab mengajarkan menanam, mengkonsumsi dan menggunakan 

benih sayuran organik dalam konsumsi sehari-hari dan menggunakan 

pupuk organik untuk tanaman.  

Dari analisis aspek ekonomi dan sosial, UD Hijau Daun pantas 

dipertahankan karena membawa dampak positif di masyarakat. 

Penilaian kelayakan bisnis pada  pembiayaan murābaḥah dari aspek 

tersebut bisa dinilai usaha ini akan mampu bertahan lama, artinya 

potensi pasar yang dimiliki juga tinggi dan akan berpengaruh terhadap 

penjualan juga laba usaha yang di dapatkan. Dengan demikian 

kemampuan terhadap pelunasan pembiayaan murābaḥah yang diajukan 

juga semakin besar. Jadi, UD Hijau Daun dari aspek ekonomi dan sosial 

layak mendapat pembiayaan murābaḥah. 

6. Aspek Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) 

Analisis data aspek AMDAL UD Hijau Daun dari segi 

pengolahan limbah usaha ini melakukan pengolahan limbah dengan 

sangat baik. Hal ini terbukti dengan tata cara pengolahan limbah yang 

baik dan cekatan, sehingga sebelum menumpuk banyak sudah terurai 

terlebih dahulu. Penilaian aspek AMDAL ini juga bisa dijadikan 

penilaian kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah bagian 

karakter nasabah. Sebab dengan respect yang diberikan kepada 

lingkungan sekitar, bisa menjadi penilaian bahwa calon nasabah 

mempunyai tanggung jawab dan keseriusan untuk menyelesaikan 
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kewajibannya. Jadi, UD Hijau Daun dari aspek AMDAL layak 

mendapat pembiayaan murābaḥah. 

Dari analisis aspek non finansial di atas dapat diketahui bahwa UD 

Hijau Daun mengajukan pembiayaan murābaḥah dengan tujuan 

mengembangkan usaha untuk membangun dan membeli sarana dan 

prasarananya yang kurang, yaitu membangun kantor yang bisa digunakan 

sebagai tempat transaksi jual beli dan untuk penempatan beberapa fasilitas 

lainnya. Hal ini terlihat jelas pada aspek teknis dan operasi yang mana kinerja 

perusahaan terganggu karena kurangnya sarana dan prasarananya yang 

dimiliki, sehingga terpenuhinya aspek teknis dan operasi ini akan 

berpengaruh secara menyeluruh terhadap aspek non finansial lainnya.  

Dari Account Officer Bank Brisyariah KCP Magetan dalam menilai 

kelayakan bisnis aspek non finansial UD Hijau Daun perlu kehati-hatian yang 

lebih, sebab ada beberapa aspek non finansial mitra usaha yang belum 

terpenuhi namun dengan alasan pertimbangan aspek lain (misalkan, aspek 

pasar dan pemasaran yang mampu menembus posisi pasar besar, sehingga 

peluang pasar juga besar)  pembiayaan tersebut tetap disetujui.  

Dari analisis kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah di UD 

Hijau Daun dari aspek non finansial dapat disimpulkan meskipun aspek 

hukum keabsahan dokumen belum terpenuhi (SIUP, NPWP, IMB, dll). 

Aspek teknis dan operasi yang kurang sarana, prasarana serta lokasi yang 

tidak strategis jauh antara kebun dan rumah pemilik yang dijadikan sebagai 

pusat transaksi, serta aspek manajemen dan organisasi yang belum jelas  
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susunan dan pembagian kerjanya (kinerja karyawan serabutan). Namun pada 

aspek pasar dan pemasaran UD Hijau Daun telah mampu menembus potensi 

pasar yang besar yang mana akan berpengaruh terhadap tingginya penjualan 

dan berpengaruh terhadap tingginya pendapatan serta keuntungan usaha yang 

di dapatkan. Dengan demikian, kemampun calon nasabah dalam melunasi 

pembiayaan murābaḥah yang diberikan oleh Bank BRIsyariah KCP Magetan 

juga semakin besar. Jadi, dari dari analisis kelayakan bisnis aspek non 

finansial UD Hijau Daun layak memperoleh pembiayaan murābaḥah. 

B. Analisis Kelayakan Bisnis Pada Pembiayaan Murābaḥah di UD Hijau 

Daun Dari Aspek Finansial 

Kelayakan bisnis dari aspek finansial ini penting dilakukan oleh Bank 

BRIsyariah KCP Magetan sebelum menyetujui pembiayaan. Keuangan calon 

nasabah bisa menjadi bahan analisis layak tidaknya pembiayaan diberikan, 

menilai berapa batas kemampuan nasabah dalam pengajuan pembiayaan juga 

angsurannya, dan bagaimana kemampuan nasabah dalam melunasi 

pembiayaan yang diajukan.   

Laporan keuangan UD Hijau Daun belum mempunyai pencatatan yang 

jelas dan terperinci hanya cacatan sederhana berupa rata-rata pendapatan yang 

dibuat, sebab keuangan dipegang pihak keluarga sendiri dengan sistem 

kepercayaan. Dengan demikian, pihak bank sebagai debitur memerlukan 

setidaknya catatan sederhana itu, untuk melihat bagaimana keuangan usaha 

tersebut. 
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Awalnya Bapak Agus Parwoto selaku calon nasabah mengajukan 

pembiayaan murābaḥah senilai Rp. 250.000.000 dengan tenor 60 bulan untuk 

mengembangkan usahanya. Sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan 

tersebut, Bank BRIsyariah KC P Magetan melakukan perhitungan kelayakan 

bisnis pada pembiayaan murābaḥah dari aspek finansial menggunakan WI 

(working Invesment) atau modal kerja.  

Analisis perhitungan ini difokuskan pada stock atau persediaan, piutang 

usaha, utang usaha, dan modal perusahaan. Perhitungan jenis ini umumnya 

digunakan untuk bisnis-bisnis yang tidak memiliki laporan keuangan. Dari 

perhitungan yang dilakukan akan ditemukan hasil berapa batas maksimal 

pembiayaan yang akan disetujui dan berapa angsuran yang harus dibayar 

setiap bulannya. Perhitungannya sebagai berikut:     

Diketahui :  

Pendapatan UD Hijau Daun selama 1 bulan  = Rp. 50.000.000 

Keutungan yang diambil    = 20% 

Stock atau persediaan    = Rp. 210.000.000 

Piutang     = Rp. 120.000.000 

Utang       = Rp.   30.000.000 

Jawab : 

Plafon yang harus dibiayai : 

Omzet   = Pendapatan        x      keuntungan 

 = Rp.50.000.000   x      20% 

 = Rp. 10.000.0000 
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HPP   = Pendapatan  - omzet 

  = Rp. 50.000.000 – Rp. 10.000.000 

  = Rp. 40.000.000 

Tanggungan di bank lain 

Bank Mandiri = Rp. 10.000.000 dengan bunga 1% dengan tenor 24 bulan 

= Plafon x  Margin (%) x Tenor + Plafon : Tenor 

= Rp. 10.000.000 x 1% x 24 + Rp. 10.000.000 : 24  = Rp. 516.600 

Perhitungan WI (working Invesment) atau modal kerja 

WI = Stock + Piutang – Utang 

 = Rp. 210.000.000 + Rp. 120.000.000 – Rp. 30.000.000 

 = Rp. 300.000.000 x (80%) 

 = Rp. 240.000.000 

Tanggungan di bank lain sebagai modal kerja  

= WI – omzet 

= Rp. 300.000.000 – Rp. 10.000.000 

= Rp. 290.000.0000 x (80%) 

= Rp. 232.000.000 

Persetujuan plafon 

Plafon yang diajukan   = Rp. 250.000.000 

Plafon yang disetujui  = Rp. 232.000.000 

Kemampuan angsuran  

= Plafon x  margin (%) x Tenor + Plafon : Tenor 

= Rp. 232.000.000 x 1% x 60 bulan + Rp. 232.000.000 : 60 bulan 
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= Rp. 6.186.700 

     Dari data aspek keuangan di atas. Pertama menghitung omzet dan di 

dapatkan dari pendapatan Rp. 50.000.000 dengan keuntungan 20% diperoleh 

hasil Rp.10.000.000. Kedua, menghitung harga pokok penjualan (HPP), yaitu 

pendapatan Rp. 50.000.000 dikurangi dengan omzet Rp. 10.000.000 

diperoleh hasil Rp. 40.000.000. 

Ketiga menghitung tanggungan di bank lain (Bank Mandiri = Rp. 

10.000.0000, bungan 1%, tenor 24 bulan) dengan perhitungn plafon diperoleh 

hasil Rp. 516.000. Keempat menghitung Working Investment (WI), yaitu 

persediaan atau stock Rp. 210.000.000 di tambah piutang Rp. 120.000.000 

dikurangi dengan Utang dagang Rp. 30.000.000, diperoleh hasil Rp. 

300.000.000 hasil WI dikalikan dengan ketentuan Bank Brisyariah KCP 

Magetan dalam perhitungan plafon 80% dari modal kerja, diperoleh hasil Rp. 

240.000.000. 

Kelima menghitung tanggungan di bank lain sebagai modal kerja, 

dengan cara Working Invesment (WI) Rp. 300.000.000 dikurangi dengan 

omzet Rp. 10.000.000 diperoleh hasil Rp. 290.000.000, kemudian dikalikan 

dengan ketentuan Bank Brisyariah KCP Magetan dalam perhitungan plafon 

80% dari modal kerja, diperoleh hasil Rp. 232.000.000. Hasil inilah yang 

dijadikan patokan bank dalam memberikan batas maksimal pembiayaan yang 

akan diberikan.  

Keenam menghitung plafon, berupa kemampuan angsuran calon 

nasabah dengan mengalikan plafon yang disetujui maksimal Rp. 232.000.000 



101 

 

 

dikali margin per bulan (1%) dikali tenor 60 bulan ditambah plafon yang 

disetujui dan dibagi dnegan tenor, diperoleh hasil Rp. 6.186.700. Hasil inilah 

yang menjadi besaran angsuran keuntungan plus margin setiap bulannya dari 

calon nasabah ke bank.  

Analisis aspek keuangan memperlihatkan UD Hijau Daun belum 

maksimal dalam mengelola keuangan, sebab tidak melakukan pembukuan 

secara jelas dan terperinci, sehingga sulit melihat pertumbuhan dari segi 

keuangan mitra usaha secara gamblang. Segi baiknya meskipun tidak ada 

pembukuan yang jelas dan terperinci, UD Hijau Daun tetap bisa mendapatkan 

pendapatan maksimal meski setiap bulan naik-turun.  

Dari analisis yang dilakukan Account Officer Bank BRIsyariah KCP 

Magetan sudah benar, yaitu menilai keuangan nasabah yang tidak ada 

pembukuan yang jelas menggunakan perhitungan working invesment (WI) 

yang berlaku. Namun hal tersebut belum maksimal, sebab UD Hijau Daun 

merupakan mitra usaha yang potensi pasarnya tinggi sehingga perlu penilaian 

keuangan yang lebih mendalam (melihat laporan keuangan) bukan sekedar 

dari wawancara saja.  

Dari analisis kelayakan bisnis pada pembiayaan murābaḥah di UD 

Hijau Daun dari aspek finansial layak mendapatkan pembiayaan, namun 

pembiayaan yang disetujui oleh bank setelah melewati perhitungan Working 

Invesment (WI) bukan senilai Rp. 250.000.000 seperti apa yang diajukan oleh 

calon nasabah. Bank hanya menyetujui pembiayaan maksimal Rp. 

232.000.000 untuk membangun kantor, membeli juga melengkapi sarana dan 



102 

 

 

prasarananya sebagai bentuk memperbesar usaha. Menggunakan tenor waktu 

60 bulan dengan angsuran per bulan Rp. 6.186.700. Di analisis dari omzet per 

bulannya yang mencapai Rp. 10.000.000 sudah memenuhi kemampuan 

angsuran yaitu Rp. 6.186.700 per bulan sehingga dari omzet per bulan ada 

sisa yang dirasa cukup digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk 

membayar kewajiban di pihak lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kelayakan bisnis dari aspek non finansial UD Hijau Daun layak 

memperoleh pembiayaan murābaḥah dari BRIsyariah KCP Magetan, 

meskipun aspek hukum keabsahan dokumen belum terpenuhi (SIUP, 

NPWP, IMB, dll). Aspek teknis dan operasi yang kurang sarana, 

prasarana serta lokasi yang tidak strategis jauh antara kebun dan 

rumah pemilik yang dijadikan sebagai pusat transaksi, serta aspek 

manajemen dan organisasi yang belum jelas  susunan dan pembagian 

kerjanya (kinerja karyawan serabutan). Namun pada aspek pasar dan 

pemasaran UD Hijau Daun telah mampu menembus potensi pasar 

yang besar yang mana akan berpengaruh terhadap tingginya penjualan 

dan berpengaruh terhadap tingginya pendapatan serta keuntungan 

usaha yang di dapatkan. Dengan demikian, kemampun calon nasabah 

dalam melunasi pembiayaan murābaḥah yang diberikan oleh Bank 

BRIsyariah KCP Magetan juga semakin besar. 

2. Kelayakan bisnis dari aspek finansial UD Hijau Daun layak 

memperoleh pembiayaan murābaḥah dari BRIsyariah KCP Magetan, 

namun pembiayaan yang disetujui oleh bank setelah melewati 
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perhitungan Working Invesment (WI) bukan senilai Rp. 250.000.000 

seperti apa yang diajukan oleh calon nasabah. Bank hanya menyetujui 

pembiayaan maksimal Rp. 232.000.000 untuk membangun kantor, 

membeli juga melengkapi sarana dan prasarananya sebagai bentuk 

memperbesar usaha. Menggunakan tenor waktu 60 bulan dengan 

angsuran per bulan Rp. 6.186.700. Di analisis dari omzet per bulannya 

yang mencapai Rp. 10.000.000 sudah memenuhi kemampuan 

angsuran yaitu Rp. 6.186.700 per bulan sehingga dari omzet per bulan 

ada sisa yang dirasa cukup digunakan untuk keperluan lainnya, 

misalnya untuk membayar kewajiban di pihak lain.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. UD Hijau Daun 

Mitra usaha harus segera mengurus keabsahan dokumen yang 

dibutuhkan dalam pendirian usaha guna memenuhi legalitas usaha 

terhadap pemerintah. Mitra usaha diharapkan segera memenuhi alat 

operasional supaya produksi lebih maksimal dan tetap menjaga 

kualitas produk agar tetap bisa mendapatkan potensi dan peluang 

pasar yang lebih besar. 

2. Bank BRIsyariah KCP Magetan  

Pembiayaan murābaḥah  merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan Bank. Dengan demikian, 
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diharapkan Bank mampu meningkatkan kinerjanya baik dalam 

melakukan penilaian kelayakan bisnis terhadap calon-calon mitra 

usaha agar penyaluran pembiayaan murābaḥah tepat sasaran sehingga 

pembiayaan tersebut benar-benar mampu menjadi kontribusi 

penghasilan bagi Bank.  
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