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ilihat dari kontribusinya
terhadap pendapatan
nasional serta kemampuannya yang besar sebagai penyerap tenaga
kerja, usaha mikro memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Pada masing-masing
tahun 2012 dan 2013, banyaknya unit
usaha mikro mencapai 98.79 persen dari
total 56,5 juta pelaku usaha di Indonesia
(Kemenkop 2015). Dari aspek unit usaha,
usaha mikro meningkat sebanyak 1,3 juta
unit (2.39 persen) dan mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak
4,77 juta orang dari tahun 2012 hingga
2013. Pada tahun 2013, usaha mikro
menyumbang 30.25 persen terhadap
PDB, yakni sebesar Rp 807.80 triliun
meskipun masih relatif lebih rendah jika
dibandingkan dengan kontribusi usaha
besar. Hal ini menunjukkan pentingnya
mengembangkan sektor usaha mikro
karena kontribusinya yang besar sebagai
penggerak perekonomian nasional.
Potensi dan kontribusi tersebut belum ternyata terlepas dari berbagai kendala internal dan eksternal, salah satunya
adalah keterbatasan akses sumber-sumber permodalan. Sifat unbankable pada
usaha mikro ini menjadi peluang bagi
lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)

untuk membantu masalah permodalan
usaha mikro. Dalam perkembangannya,
LKMS menawarkan 2 model pembiayaan: berkelompok dan individu.
Penelitian ini ingin menganalisis
pengaruh group lending model (GLM)
terhadap kinerja usaha mikro dengan
sampel penelitian nasabah-nasabah GLM
dibandingkan dengan nasabah-nasabah
individual lending model (ILM). Selain
itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan
memengaruhi kinerja usaha mikro.
Metode penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan
mengambil sampel nasabah-nasabah
GLM di Koperasi Baytul Ikhtiar dan sampel nasabah-nasabah ILM di KBMT Khairu Ummah di wilayah Kabupaten Bogor.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan
Februari hingga April 2016. Penelitian
ini dilakukan dengan metode survey
melalui wawancara dengan kuesioner
kepada usaha mikro dalam proses pengumpulan datanya. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang yang
terdiri dari 15 nasabah GLM dan 15 nasabah ILM sebagai responden kontrol.
Metode yang digunakan untuk analisis
data adalah metode regresi berganda
dengan ordinary least square (OLS) dan

uji t data saling bebas.
Hasil dan pembahasan
Hasil olah data dengan regresi berganda menunjukkan bahwa variabel
dummy pembiayaan berkelompok (dummy GLM) berpengaruh secara positif terhadap omzet usaha dan keuntungan
usaha responden. Koefisien variabel
dummy pembiayaan berkelompok pada
model persamaan omzet usaha adalah
0.4780, artinya selisih perolehan omzet
usaha antara responden GLM dengan
responden ILM adalah 0.4780 persen,
ceteris paribus. Pada model persamaan
keuntungan usaha, koefisien variabel
dummy pembiayaan berkelompok adalah 0.6208, artinya selisih perolehan
keuntungan usaha antara responden
GLM dengan responden ILM adalah
0.6208 persen, ceteris paribus.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan
bahwa model pembiayaan GLM dapat
membantu responden atau nasabah pembiayaan memperoleh omzet dan keuntungan usaha yang lebih tinggi. Hasil uji t
data saling bebas menunjukkan bahwa
rata-rata omzet usaha responden antara
yang GLM dengan ILM berbeda secara
signifikan. Variabel omzet menunjukkan
bahwa omzet usaha per tahun responden
GLM lebih besar dibandingkan dengan

Tabel 1. Rata-rata perbedaan omzet, keuntungan, dan tingkat keuntungan usaha mikro GLM dan ILM
RESPONDEN

N
OMZET (RP)

GLM
ILM
Selisih
Prob

15
15

157 433 333
79 800 000
77 633 333
0.062*

RATA-RATA PER TAHUN
KEUNTUNGAN (RP)
42 633 333
21 000 000
21 633 333
0.037**

TINGKAT KEUNTUNGAN (PERSEN)
31.387
30.082
1.305
0.818

Sumber: Data primer (diolah) KETERANGAN: *) signifikan pada taraf nyata 10 persen. **) signifikan pada taraf nyata 5 persen
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dalah rahasia umum bahwa secara
medis, tubuh yang sehat memiliki
suhu pada kisaran 36-37 derajat
celcius. Jika suhu tubuh melebihi
kisaran tersebut, maka manusia akan
mengalami situasi yang disebut dengan demam.
Semua pakar kesehatan sepakat dengan hal
tersebut.
Namun di suatu negeri antah berantah, terjadilah keanehan. Seluruh penduduk di negeri
tersebut suhu tubuhnya tiba-tiba naik ke kisaran
38 derajat celcius secara bersamaan. Para dokter
di negeri tersebut berupaya memberikan pertolongan dan pengobatan agar suhu tubuh mereka
bisa kembali ke kisaran 36-37 derajat. Namun
upaya tersebut tidak berhasil.
Setelah berupaya sekian lama, tanda-tanda
suhu tubuh tersebut akan turun semakin tidak
terlihat. Akhirnya karena frustasi, para dokter
dan pakar kesehatan di negeri tersebut sepakat
bahwa kondisi normal dan sehat yang baru
adalah 38 derajat celcius. Mereka mengatakan
inilah the new normal era, yaitu era dimana orang
disebut sehat ketika suhunya 38 derajat.
Terjadilah perubahan definisi suhu tubuh sehat
dan normal. Akhirnya mereka hidup dengan
kondisi seperti itu. Tentu saja risiko kematian
yang dihadapi menjadi semakin besar.
Nah, analogi tersebut mirip dengan apa yang
terjadi hari ini pada kondisi perekonomian global.
Pasca krisis 2008 belum ada tanda-tanda resesi
global ini akan berakhir. Yang ada justru prediksi
perekonomian di 2017 masih belum menunjukkan titik terang. Sejumlah lembaga memprediksikan bahwa pertumbuhan di 2017 masih
sangat lemah.
Bank Dunia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan masih berada
di bawah 3 persen. IMF pun memproyeksikan
bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun

depan ada di angka 3,4 persen. Khusus kawasan
Eropa, IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi mereka turun dari 1,6 persen
tahun ini menjadi 1,4 persen di 2017.
Selain itu, sejumlah negara pun mengalami
tekanan yang luar biasa terhadap perekonomian
domestik. Kondisi industri properti di Tiongkok,
dimana banyak bermunculan kota-kota hantu
akibat ketidakmampuan masyarakat untuk
membeli harga properti yang melangit, berpotensi melemahkan ekonomi mereka. Adapun
Indonesia, termasuk masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan
dengan negara lain, yaitu diproyeksikan tumbuh
5,2 persen tahun 2017. Namun masalah-masalah
domestik seperti kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan, masih menjadi masalah terbesar
yang dihadapi bangsa ini.
Situasi perekonomian dunia yang semakin
tidak menentu, membuat sejumlah kalangan
kemudian mempopulerkan suatu istilah baru,
yaitu the New normal economy. Bahwa ke depan,
siklus krisis yang semakin cepat ini menjadi
sesuatu yang “biasa” dihadapi. Inilah kondisi
“normal” yang baru, dimana ketidakpastian
ekonomi dan ancaman krisis berkepanjangan
menjadi suatu pemandangan yang lumrah dan
kita dipaksa hidup di bawah kondisi tersebut.
Tentu sebagai orang beriman, kita harus
melihat fenomena ini bukan sekedar fenomena
ketidakpastian ekonomi biasa. Namun lebih dari
itu, ini adalah akibat dari berbagai pelanggaran
terhadap larangan Allah SWT yang tertuang
dalam ayat-ayat-Nya. Ketika Allah melarang riba,
justru kita mempraktikkan ekonomi ribawi.
Ketika Islam melarang maysir (spekulasi excessive), justru sistim keuangan kita memfasilitasi
aktivitas investasi keuangan berbau maysir.
Padahal, ancaman Allah terhadap pelaku dosa
riba tidak main-main, yaitu sama dengan meng-
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perolehan omzet usaha per tahun responden ILM. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada variabel keuntungan usaha
per tahun dimana responden GLM lebih
besar dari responden ILM.
Model pembiayaan berkelompok tersusun dari beberapa indikator dan komponen sehingga model tersebut dapat
berjalan dan dikatakan sebagai model
pembiayaan berkelompok. Nasabahnasabah yang tergabung ke dalam skema
ini dikelompokkan ke dalam suatu grup
yang berisikan maksimal 20 orang. Jumlah anggota per kelompok tersebut bukanlah jumlah baku yang harus diterapkan melainkan disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan LKMS masingmasing yang menerapkan model ini.
Pengelompokan dilakukan oleh Koperasi
BAIK atas dasar beberapa kriteria, antara
lain kemauan dan kesanggupan para anggota untuk mengikuti sistem yang telah
diadakan, termasuk kesediaan untuk
melaksanakan tanggung renteng dengan
prinsip saling menanggung dan membantu sesama anggota dalam majelis
(kelompok) jika terjadi kesulitan dalam
pengembalian pembiayaan.
Sistem tanggung renteng yang dijalankan oleh setiap majelis yang tergabung ke
dalam Koperasi BAIK akan memotivasi
para anggota untuk disiplin dalam pembayaran agar tidak menimbulkan kredit
macet yang tentunya akan berdampak
kepada anggota-anggota lain dalam majelisnya. Selain itu, hal ini juga akan memotivasi nasabah pembiayaan untuk memanfaatkan dana pembiayaannya dengan baik
dan optimal untuk meningkatkan kinerja
usahanya. Hal ini didukung dengan kondisi di lapangan yang telah didapatkan
melalui proses wawancara dengan responden GLM yang menyatakan bahwa pembiayaan produktif yang diperoleh sebagian
besar dialokasikan untuk menambah
modal usaha dan membeli aset usahanya.
Kontrol sosial dalam kelompok pembiayaan pun tidak hanya terkait dengan
kedisiplinan kehadiran dan pengembalian, tetapi juga pelaksanaan akadakad pembiayaan. Koperasi BAIK melakukan pembiayaan melalui 4 macam
akad, yaitu qardh, hiwalah, ijarah, dan
murabahah. Anggota-anggota kelompok
memiliki peran penting dalam proses
pengajuan, pencairan, dan pengembalian
pembiayaan salah satu anggotanya.
Setiap proses tersebut diperlukan kesaksian dan persetujuan dari anggota-anggota kelompoknya karena yang bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan tidak hanya nasabah atau anggota yang bersangkutan,
tetapi juga anggota-anggota dalam 1 kelompok. Hal ini penting untuk dibangun
dan dikembangkan internal kelompok
sebagai wujud kepedulian dan tanggung
jawab antaranggota dalam menjalankan
amanat sebagai anggota koperasi.
Dalam Quran Surat Al Maidah ayat 2,
Allah SWT telah memerintahkan orangorang beriman untuk saling tolongmenolong dalam mengerjakan kebajikan
dan melarang kegiatan saling tolongmenolong dalam hal berbuat keburukan.
Penerapan model pembiayaan berkelompok ini memiliki tujuan yang baik untuk
banyak pihak, baik bagi lembaga yang
bersangkutan, bagi nasabah secara individu, dan bagi kelompok. Kegiatan berkelompok yang dilakukan oleh nasabahnasabah secara rutin akan mewadahi kegiatan silaturahim dan saling peduli antarnasabah pembiayaan dalam 1 kelompok.
Kinerja usaha mikro juga dipengaruhi
oleh faktor-faktor lainnya. Omzet usaha
secara positif dipengaruhi oleh lama
usaha dan tenaga kerja, sedangkan secara
negatif dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga.Keuntungan usaha secara positif dipengaruhi oleh tenaga kerja
dan secara negatif dipengaruhi oleh
jumlah tanggungan keluarga. Modal
awal usaha dan pembiayaan yang diperoleh responden tidak signifikan memengaruhi omzet dan keuntungan usaha.
Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat
kecenderungan pemanfaatan modal yang
tidak optimal terhadap usahanya.
Wallaahu a’lam. ■

ajak berperang Allah dan Rasul-Nya (QS 2 : 278279).
Karena itu, dalam menyikapi kondisi tersebut,
kacamata iman harus kita gunakan. Terlalu
banyak penistaan yang kita lakukan terhadap
ayat-ayat Alquran di bidang ekonomi. Begitu
masuk ranah ekonomi, seolah perintah Allah
dianggap angin lalu. Padahal masalah ekonomi
ini termasuk yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak.
Untuk itu, ada 3 hal yang harus kita lakukan.
Pertama, pada tataran individu, hendaknya
komitmen untuk berekonomi syariah terus
menerus kita tumbuhkan. Komitmen untuk
mencari rezeki yang bebas riba, gharar dan
maysir harus terus menerus diperkuat. Kalau ini
dilakukan secara masif, maka akan menjadi
kekuatan sosial yang luar biasa. Ekonomi syariah
akan bangkit. Kedua, pada tataran kelembagaan,
hendaknya peningkatan kualitas lembagalembaga ekonomi dan keuangan syariah harus
terus ditingkatkan. Kemampuan lembagalembaga tersebut dalam memfasilitasi
pemenuhan kebutuhan masyarakat, harus ditingkatkan. Ketiga, pada tataran negara, upaya
melahirkan beragam regulasi yang mendukung
pengembangan ekonomi syariah, harus terus
dilakukan tanpa henti. Keberadaan KNKS
(Komite Nasional Keuangan Syariah), yang
diharapkan mulai beroperasi di 2017, mudahmudahan bisa menjadi salah satu jalan penguatan sistim ekonomi dan keuangan syariah di
negeri kita.
Terakhir, ada baiknya kita merenungkan
hadits berikut ini. Rasulullah SAW bersabda:
Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan
praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah
hartanya menjadi sedikit [HR. Ibnu Majah]. Harta
menjadi lebih sedikit akibat krisis berkepanjangan dan tiada henti. Wallaahu a’lam. ■
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SEAN Economic Community (AEC) atau lebih
dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) merupakan tindak
lanjut dari ASEAN Community, dimana ASEAN Community ini
merupakan suatu bentuk kerjasama
dalam seluruh bidang mulai dari politik,
ekonomi, budaya, sosial dan hukum.
Dalam MEA, negara-negara di Asia Tenggara telah sepakat untuk bekerja sama
dalam bidang ekonomi untuk memunculkan efisiensi ekonomi di wilayah regional sehingga akan dapat mendorong
negara-negara tersebut untuk lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia dengan kemampuan daya saing yang lebih
baik.
Dalam MEA, terdapat empat tujuan
pokok dari program kerja sama ini, yaitu
: (i) pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; (ii) Kawasan ekonomi yang berdaya saing; (iii) Pertumbuhan ekonomi
yang merata dan (iv) meningkatkan
kemampuan untuk berintegrasi dengan
perekonomian global. Dari keempat tujuan tersebut di atas hingga saat ini
ASEAN masih lebih berfokus terhadap
tujuan pertama yaitu untuk membentuk
pasar tunggal dan pembentukan basis
produksi yang lebih efisien.
Melalui pembentukan pasar tunggal,
akan terjadi perdagangan yang bebas antara negara – negara ASEAN, baik dalam
bentuk barang ataupun jasa. Ini akan meningkatkan laju ekspor impor di kawasan
ini. Selanjutnya, pembentukan basis produksi yang lebih efisien membutuhkan
pergerakan mobilitas dari sumber daya
produksi yang lebih bebas, sehingga akan
terjadi pergerakan keluar masuknya
faktor produksi berupa modal dan tenaga
kerja secara lebih bebas.
Melalui MEA diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dan laju investasi
baik modal dari dalam negeri maupun
dari luar negeri akan semakin meningkat,
sehingga akan membuka lapangan pekerjaan lebih luas yang pada akhirnya akan
mendorong peningkatan pendapatan
nasional. Selain itu terbukanya lapangan
kerja di luar negeri yang lebih mudah
diakses juga akan mendorong tenaga
kerja kerja Indonesia yang terus meningkat ini untuk dapat mendapatkan pekerjaan lebih mudah di kawasan ASEAN.
Namun demikian, bebasnya pasar tenaga
kerja di ASEAN akan meningkatkan pula
tingkat persaingan dari setiap angkatan
kerja di setiap negara.
Yang harus diperhatikan adalah
kualitas SDM dimana Indonesia memiliki
tenaga kerja yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Sekitar separuh dari tenaga kerja Indonesia hanya memiliki pendidikan SMA
ke bawah. Hal ini akan lebih melemahkan Indonesia dalam melakukan persaingan dengan negara seperti Singapura,
Malaysia dan Thailand.

Ketidakmampuan bersaing hanya
akan menaikkan jumlah pengangguran,
yang sangat rentan terhadap peningkatan
kemiskinan. Untuk itu dilakukan penelitian yang akan melihat bagaimana pengaruh dari perdagangan bebas, arus
modal dan arus tenaga kerja terhadap
tingkat pengangguran dan kemiskinan
di Indonesia.
Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ekspor dapat mempengaruhi kemiskinan
secara signifikan namun tidak berpengaruh pada pengangguran. Hal ini menunjukan bahwa kinerja ekspor kita belum
mampu menyerap tenaga kerja signifikan. Akan tetapi, dengan adanya kenaikan pendapatan maka angka kemiskinan
tetap dapat diturunkan.
Berbeda halnya dengan impor,
dimana impor justru berpengaruh secara
signifikan baik terhadap kemiskinan dan
pengangguran. Hal ini menjadi unik karena sebagian besar impor Indonesia
adalah impor barang konsumsi. Namun
ternyata penyerapan tenaga kerja dalam
bidang pemasaran dan penjualan pada
barang impor ini sudah cukup berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan
pendapatan sehingga menurunkan kemiskinan.
Selanjutnya, invesatasi asing ini
hanya berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan namun tidak berpengaru
siknfikan terhadap pengangguran.
Bahkan pengaruh signifikan yang terjadi
terhadap kemiskinan juga merupakan
pengaruh yang sangat kecil.
Hasil studi juga menunjukkan bahwa
masuknya tenaga kerja asing ke Indone-

sia berdampak buruk terhadap tingkat
pengangguran. Meski demikian, tenaga
kerja asing cenderung untuk dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.
Begitu pula dengan pengaruh tenaga
kerja Indonesia yang berada di luar negeri terhadap pengangguran ternyata tidak berpengaruh secara signifikan namun berpengaruh signifikan terhadap
kemiskinan.
Dengan melihat dua kasus di atas
yaitu pengaruh tenaga kerja asing dan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri
menunjukan bahwa kinerja masyarakat
Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan. Perlu ditanamkan etos kerja yang
lebih baik untuk mendorong semangat
bekrja bagi para tenaga kerja ini. Selanjutnya, ada masalah serius yang perlu dipecahkan mengenai kinerja tenaga kerja

Indonesia, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kinerja ini agar memiliki
daya saing, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya pada sektor investasi
asing, pemerintah juga perlu untuk mengarahkan investasi asing ini ketempat yang
akan menyerap lebih banyak tenaga kerja,
sehingga dampak yang diperoleh baik dari
kenaikan pendapatan maupun penyerapan
tenaga kerja menjadi lebih luas.
Dalam bidang ekspor dan impor dari
kesimpulan di atas maka dapat terlihat
bahwa sektor-sektor yang berkaitan
dengan ekspor masih kurang berkembang. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong usaha-usaha yang berorientasi
ekspor dengan lebih baik lagi, sehingga
ekspor ini dapat menyerap lebih banyak
tanaga kerja. Wallaahu a’lam. ■

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing dan Indonesia di Luar Negeri 2000 – 2014
TAHUN

TKI (ORANG)

TKA (ORANG)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4.824.498
4.762.599
4.700.700
4.638.800
4.576.901
4.248.000
4.679.330
4.336.730
4.445.250
4.385.390
4.200.500
4.088.040
4.021.570
4.015.740
3.944.010

2.493
3.103
8.699
14.294
19.890
25.800
33.000
35.740
42.520
46.110
51.080
59.790
66.820
68.950
76.850
Sumber: BPS (2015)

Antara Core Bisnis dan Realita
Pembiayaan berbasis Equity

TAMKINIA

embaga Keuangan Mikro (LKM)
didirikan untuk memberikan
jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat,
baik melalui pinjaman atau pembiayaan
dalam skala mikro kepada anggota
masyarakat, pengelolaan simpanan,
maupun pemberian jasa konsultasi
pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Kegiatan usaha LKM yang dilakukan secara konvensional memberatkan pelaku
usaha, karena tingkat bunga yang ditetapkan lebih besar dari pinjaman pokok
yang diberikan sehingga pelaku usaha
tidak bisa mengembangkan usaha dan
pendapatannya. LKM berbasis syariah
disinyalir bisa menjadi solusi bagi
pelaku usaha dalam mengembangkan
usaha ekonominya, sebab tidak bergantung pada tingkat bunga.
Salah satu LKM dengan kegiatan
usaha secara syariah adalah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah.
Dalam menyalurkan dana yang
dihimpun, BPRS mengkategorikan dua
bentuk penyaluran dana yaitu debt
financing dan equity financing. Debt
financing adalah penyaluran dana
dalam bentuk jual beli yang bisa berwujud skema murabahah, ijarah, salam,
dan istishna. Sedangkan equity financing adalah penyaluran dana dalam
bentuk bagi hasil yang berbentuk mudharabah dan musyarakah. Dibandingkan dengan debt financing, equity
financing merupakan bisnis utama dari
lembaga keuangan syariah termasuk
BPRS di dalamnya, dan yang lebih cocok
untuk menggerakkan sektor rill karena
dapat meningkatkan hubungan langsung serta pembagian risiko antara
investor dengan pengusaha.
Dari data OJK tahun 2015
menggambrakan bahwa equity finan-
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cing yang disalurkan BPRS di Indonesia
masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan debt financing. Jumlah
equity financing pada tahun 2015
sebesar 820 832 juta rupiah atau sekitar
15 persen jika dibandingkan dengan
jumlah debt financing yang mencapai
jumlah 4 509 022 juta rupiah atau
sekitar 85 persen. Meskipun demikian,
secara umum dari tahun 2012 jumlah
equity financing terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015.
Masih rendahnya equity financing
memberikan kesan di masyarakat
bahwa pembiayaan melalui bank
syariah sama saja dengan pembiayaan
melalui bank konvensional. Di sisi lain,
rendahnya equity financing disebabkan
adanya risiko kerugian yang tinggi dalam kurun waktu pembiayaan, sehingga
dapat menurunkan laba perusahaan
karena equity financing tidak hanya
bersifat berbagi keuntungan, tetapi juga
berbagi rugi apabila kerugian itu bukan
merupakan kesalahan/kelalaian pihak
yang diberi pembiayaan. Masalah utama
rendahnya equity financing juga disebabkan oleh masalah internal yang
menyangkut pemahaman dan kualitas
Sumber Daya Insani, serta masalah
eksternal yang menyangkut regulasi
yang kurang mendukung.
Beberapa pertimbangan solusi terhadap permasalahan rendahnya
perkembangan equity financing ditinjau
dari jumlah yang disalurkan oleh BPRS
adalah dengan memperhatikan beberapa variabel yang dimungkinkan berpengaruh, antara lain; pertama, tingkat bagi
hasil, adalah tingkat persentase keuntungan yang akan dibagi oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib)
yang menjalankan perjanjian pembiayaan bagi hasil yang telah disepakati
bersama di awal akad. Tingkat bagi
hasil merupakan salah satu faktor
penting dalam menentukan besarnya

volume pembiayaan berbasis bagi hasil
(equity financing) yang disalurkan.
Faktor bagi hasil ini merupakan faktor
penting karena equity financing bersifat
Natural Uncertainty Contract (NUC)
yang cenderung memiliki risiko yang
tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, bank
akan cenderung banyak menyalurkan
equity financing jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil
dari risiko yang mungkin terjadi.
Kedua, Dana Pihak Ketiga (DPK),
merupakan dana yang dipercayakan
masyarakat (diluar bank) kepada bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan
dana. Secara operasional perbankan,
DPK merupakan sumber likuiditas
untuk memperlancar pembiayaan yang
terdapat pada sisi aktiva neraca bank.
Sehingga semakin besar DPK yang
dihimpun, maka akan semakin besar
jumlah pembiayaan yang disalurkan,
termasuk equity financing. Ketiga,
Capital Adequacy Ratio (CAR), adalah
rasio yang digunakan untuk mengukur
kecukupan modal yang dimiliki bank
untuk menunjang aktiva yang memiliki
risiko, misalnya pembiayaan yang
diberikan. Cara untuk mengetahui
apakah suatu bank telah memenuhi
ketentuan CAR (kecukupan modal) atau
belum adalah dengan membandingkan
hasil perhitungan rasio modal dan
kewajiban penyediaan modal minimum
sama dengan 100 persen atau lebih.
Penyediaan modal yang cukup sangat
penting untuk mengimbangi ketergantungan bank dari dana pihak ketiga
serta mengantisipasi potensi kerugian
yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan, sehingga semakin besar CAR
maka semakin besar dana yang disalurkan melalui pembiayaan.
Keempat, Financing Deposit Ratio
(FDR), adalah rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah

dalam mengembalikan dana pihak
ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan. Semakin tinggi
rasio FDR suatu bank, berarti bank tersebut berada pada posisi yang kurang
likuid, sebab seluruh dana yang berhasil
dihimpun telah disalurkan dalam
bentuk pembiayaan. Kelima, Inflasi yang
tinggi dapat menimbulkan ketidakstabilan pada perekonomian negara, sehingga inflasi selalu menjadi target dalam
kebijakan pemerintah. Kenaikan inflasi
menyebabkan masyarakat enggan
untuk menabung dan memilih menarik
uangnya di bank. Hal ini berdampak
pada semakin berkurangnya jumlah
pembiayaan yang disalurkan akibat
jumlah dana yang dihimpun berkurang.
Keenam, BI Rate, meskipun bank
syariah tidak menggunakan sistem
bunga, namun kenyataannya bank syariah masih mengacu pada BI rate yang
ditetapkan untuk bank konvensional
pada saat memberikan pembiayaan. Hal
ini akan berpengaruh positif terhadap
perbankan syariah, karena tingkat
pengembalian bank syariah lebih kecil
dari suku bunga bank konvensional.
Prinsip yang harus dikembangkan bank
syariah adalah harus mampu menarik
bagi hasil pembiayaan dari debitur yang
lebih rendah daripada bunga yang
diberlakukan di bank konvensional.
Bankir Syariah yang profesional tentunya peka dan faham akan beberapa
hal penting yang perlu diantisipasi,
terutama dalam me-mitigasi resiko terhadap berbagai kemungkinan penyebab
default dari dana yang disalurkan.
Equity financing adalah core bisnis dari
lembaga keuangan syariah, namun
ketika dihadapkan pada permasalahan
tingginya NPF, maka bankir syariah juga
akan berpikir realistis dan solutif untuk
tetap mempertahankan performance
bisnis yang bagus.
Wallahu a’lam bi al shawab. ■

