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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Bank merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang 

lebih dikenal di lingkungan masyarakat dibanding lembaga keuangan yang lain, 

karena selain jenis pelayanan yang banyak, unit bank juga terdapat dihampir 

seluruh wilayah nusantara, hal inilah yang memudahkan masyarakat mendapatkan 

akses pelayanan oleh lembaga keungan yang diperlukannya. Selain tempat 

penyimpanan uang atau harta lainnya, bank juga menyalurkan dananya kepada 

masyarakat serta memiliki pelayanan jasa lalulintas pembayaran lainya, hal 

tersebut berdasarkan (Undang-undang NO.7/1992 mengenai perbankan) yaitu 

bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakyat yang banyak  (Latumaerissa, 2011: 135). 

Kesejahteraan penduduk Indonesia masih tergolong kecil, hal tersebut 

terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan. Pendapatan yang layak diharapkan 

oleh seluruh masyarakat, sebab dengan pendapatan yang layak maka setiap 

kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Namun, lapangan kerja yang tersedia untuk 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan belum mampu menampung 

seluruh angkatan kerja yang ada.  

Usaha rakyat memang semestinya harus didukung dan dibantu serta 

diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah atau Negara.  Keberadaan usaha 

rakyat ini sangatlah dibutuhkan agar bisa menopang ekonomi nasional dan juga 

dapat  membuka lapangan kerja. Salah satu upaya pemerintah yang bisa dilakukan 
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untuk mendukung serta meningkatkan akses pada usaha rakyat yaitu dengan 

menyediakan sumber pembiayaan antara lain berupa pemberian penjaminan kredit 

untuk Usaha Mikro Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007 lalu akhirnya Presiden 

meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR),Untuk mensukseskan pelaksanaan 

KUR ini maka pemerintah menjalin kerjasama dengan beberapa Bank Pelaksana 

yang bisa menyalurkan KUR seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank 

BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin (kompas.com). 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan  layanan kredit atau pembiayaan 

yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau koperasi 

yang layak. Adapun usaha rakyat yang diharapkan untukl menggunakan KUR ini 

yaitu meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor 

usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, 

kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam (kur.ekon.go.id). 

Permodalan adalah salah satu faktor produksi yang penting dalam bidang 

usaha pertanian. Tetapi, dalam operasional usahanya tidak semua petani memiliki 

modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber permodalan masih sangat 

terbatas, terutama bagi petani-petani yang memiliki lahan sempit. Permasalahan 

yang sering dihadapi petani selain lemahnya permodalan yaitu aksesibilitas 

terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi serta masih lemah kelembagaan 

tani. Rendahnya jumlah modal yang dimiliki tersebut  menyebabkan tingkat 

pengambilan teknologi di kalangan petani menjadi rendah, yang akhirnya 

berakibat pada rendahnya daya produksi usahatani. Dengan demikian tidak jarang 

ditemui bahwa kekurangan modal menjadi penghambat bagi petani dalam 
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menerapkan teknologi secara utuh dan mengembangkan usahataninya. Dalam 

melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan yang 

berakar dari kesulitan permodalan ini, salah satunya dengan mendorong 

masyarakat petani yang bergabung dalam kelompok tani (poktan) dan gabungan 

kelompok tani (Gapoktan) untuk mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

(kur.ekon.go.id). 

Kredit menjadi solusi masyarakat sebagai jalan keluar untuk memenuhi 

kebutuhan yang terus meningkat dan juga bagi sektor pertanian, karena 

pendapatan yang tidak mencukupi, sehingga laju penyaluran kredit cenderung 

naik khususnya pada lembaga keuangan bank.  Seiring berkembangnya zaman 

kebutuhan masyarakat terus meningkat  sedangkan sumber pendapatan tidak 

mencukupi sehingga kredit menjadi salah satu alternatif  atau jalan keluar yang 

paling dinikmati oleh  masyarakat dalam kegiatan memenuhi kebutuhan setiap 

harinya (Irianto, 2012:86). 

Banyaknya  jenis pembiayaan yang terdapat di bank, salah satunya yaitu 

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan layanan kredit atau 

pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perbankan meliputi 

keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak dibidang usaha produktif 

seperti pertanian (Abadi, 2016:105). Berdasarkan uraian latar belakang masalah di 

atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Terhadap Pendapatan Usaha Studi 

Ekonomi Syariah Pada Petani Padi di Kecamatan Ladongi Kabupaten 

Kolaka Timur”.  
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1.2 Fokus Penelitian 

Dilihat dari latar  belakang di atas, serta untuk memudahkan penulis dalam 

perolehan pengkajian data, maka penelitian ini di fokuskan pada Pengaruh Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) BRI Terhadap Pendapatan Usaha Petani Padi di Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan usaha petani padi di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah  Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan usaha petani padi di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak terkait, diantaranya:  

1. Manfaat Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai perbandingan 

antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan fakta yang ada 

dilapangan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan tentang peran kredit 
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terhadap pendapatan usaha.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan referensi 

kepada peneliti yang sama di masa yang akan datag.  

2. Secara Praktis 

a. Untuk peneliti, sebagai perluasan penelitian terkait dengan pengaruh kredit 

usaha rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha petani padi di Kabupaten 

Kolaka Timur sebagai tempat penelitian dan data penelitian merupakan data 

primer yang di peroleh dari laporan masyarakat.  

b. Untuk Institit Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, dapat berguna sebagai 

pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas 

akademika di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) kendrai ataupun pihak 

lain yang membutuhkan. 

c. Untuk masyarakat secara umum, sebagai masukan dalam perkembangan 

perbankan agar dalam perjalanannya tetap eksis menciptakan produk yang 

mudah dinikmati atau digunakan oleh masyarakat. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit usaha rakyat adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan 

untuk mendukung UMKM dalam  bentuk pembiayaan modal kerja. Usaha rakyat 

yang diharapkan untukl menggunakan KUR ini yaitu meliputi keseluruhan bentuk 

usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, 
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perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan 

pinjam. 

2. Pendapatan Usaha Tani 

Pendapatan usaha tani adalah sejumlah uang yang diterima oleh 

masyarakat dari penjualan hasil produksi yang dimilikinya dalam kurun waktu 

tertentu. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


