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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan  

Ada beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelum penulis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Frenky Tanni (2013) yang berjudul "Pengaruh Program Kredit 

Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan". Dari penelitian yang dilakukan  

menunjukkan hasil bahwa program Kredit Usaha Rakyat berpengaruh 

signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dimana program 

Kredit Usaha Rakyat ini memberikan kontribusi yang cukup besar. Masyarakat 

mengatakan bahwa dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat ini dapat 

menambah modal usaha mereka sehingga hasil pendapatan mereka juga naik 

sesuai dengan kebutuhannya. perbedaannya terletak pada penulis tidak 

menggunakan variabel Kehidupan Sosial Ekonomi dan pada penelitian ini 

tidak menggunakan variabel Pendapatan Usaha Petani Padi. Sedangkan 

persamaannya adalah penulis juga menggunakan variabel Kredit usaha Rakyat. 

2. Penelitian Gustika (2016) yang berjudul "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha 

Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kecamatan Tigo 

Nagari Kabupaten Pasaman (Studi Pada Masyarakat Pemilik UMKM). Dari 

penelitian ini menunjukan hasil bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat yang memiliki Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM). Adapun kedudukan penelitian saat ini dan 
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penelitian terdahulu yaitu. persamaanya adalah peneliti dan penulis sama dalam 

menggunakan variabel independen dan devenden. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada tempat penelitian dan responden yang diteliti. 

3. Penelitian Saragih dan Nasution (2015) yang berjudul "Analisis Pengaruh 

Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 

Pendapatan Pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: PT 

Bank Sumut Cabang Balige)". Dari penelitian ini menunjukan hasil bahwa 

modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Modal sendiri (awal) 

mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap jumlah pendapatan pemilik UMKM 

Kabupaten Toba Samosir. Adapun kedudukan penelitian saat ini dan penelitian 

terdahulu yaitu persamaanya adalah peneliti dan penulis sama dalam 

menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat dan variabel Pendapatan. 

Perbedaannya terletak pada peneliti menggunakan variabel Modal sedangkan 

penulis tidak. 

4. Penelitian Nisak (2013) yang berjudul "Pengaruh Pinjaman Modal terhadap 

Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto". Dari 

penelitian ini menunjukan hasil bahwa pengaruh pinjaman modal terhadap 

pendapatan pengusaha UMKM yang diberikan pinjaman sangat signifikan. 

Adapun kedudukan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu 

persamaanya adalah peneliti dan penulis sama dalam menggunakan variabel 

Pendapatan. Perbedaannya terletak pada peneliti menggunakan variabel Modal 

sedangkan penulis menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat. 

5. Penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution (2013) yang berjudul 

"Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota 
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Medan (Studi Pada Bank BRI)". Dari penelitian ini menunjukan hasil bahwa 

variabel independent yaitu Modal Sendiri (X1) dan Modal Kredit Usaha 

Rakyat (X2) Mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel 

dependent yaitu pendapatan pengusaha UMKM (Y). Adapun kedudukan 

penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu persamaanya adalah peneliti 

dan penulis sama dalam menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat . 

Perbedaannya terletak pada peneliti menggunakan variabel Pengembangan 

UMKM sedangkan penulis menggunakan variabel pendapatan. 

2.2 Novelty 

Adapun kedudukan peneliti saat ini dan peneliti terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Frenky Tanni (2013) yang berjudul "Pengaruh Program Kredit 

Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial 

Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan". Adapun kedudukan peneliti saat ini dan 

penelitian terdahulu yaitu Perbedaannya terletak pada penulis tidak 

menggunakan variabel Kehidupan Sosial Ekonomi dan pada penelitian ini 

tidak menggunakan variabel Pendapatan Usaha Petani Padi. Sedangkan 

persamaannya adalah penulis juga menggunakan variabel Kredit usaha 

Rakyat. 

2. Penelitian Gustika (2016) yang berjudul "Pengaruh Pemberian Kredit Usaha 

Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari 

Kab. Pasaman (Studi Kasus Masyarakat Pemilik UKM). Adapun kedudukan 

penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu persamaanya adalah peneliti 
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dan penulis sama dalam menggunakan variabel independen dan devenden. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan responden yang 

diteliti. 

3. Penelitian Saragih dan Nasution (2015) yang berjudul "Analisis Pengaruh 

Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 

Pendapatan Pengusaha UMKM Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: PT 

Bank Sumut Cabang Balige)". Adapun kedudukan penelitian saat ini dan 

penelitian terdahulu yaitu persamaanya adalah peneliti dan penulis sama 

dalam menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat dan variabel Pendapatan. 

Perbedaannya terletak pada peneliti menggunakan variabel Modal sedangkan 

penulis tidak. 

4. Penelitian Nisak (2013) yang berjudul "Pengaruh Pinjaman Modal terhadap 

Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mojokerto". Adapun 

kedudukan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu yaitu persamaanya 

adalah peneliti dan penulis sama dalam menggunakan variabel Pendapatan. 

Perbedaannya terletak pada peneliti menggunakan variabel Modal sedangkan 

penulis menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat. 

5. Penelitian Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution (2013) yang berjudul 

"Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota 

Medan (Studi Pada Bank BRI)". Adapun kedudukan penelitian saat ini dan 

penelitian terdahulu yaitu persamaanya adalah peneliti dan penulis sama 

dalam menggunakan variabel Kredit Usaha Rakyat . Perbedaannya terletak 

pada peneliti menggunakan variabel Pengembangan UMKM sedangkan 

penulis menggunakan variabel pendapatan. 
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2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Kredit Usaha 

Kredit tidaklah asing bagi kehidupan sehari-hari dimasyarakat, sebab 

kredit sangat sering digunakan untuk bertransaksi jual beli barang dengan sistem 

kredit, jual beli ini tidak dilakukan secara kontan tetapi dengan cara mengangsur, 

ada juga anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank 

untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka umumnya 

mengartikan kredit sama dengan hutang, karena setelah jangka waktu tertentu 

mereka harus membayar lunas (Supramono,1996:44). 

2.3.1.1 Pengertian Kredit Menurut Para ahli 

Adapun pengertian kredit menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

1. Firdaus dan Ariyanti (2009:2) menyatakan bahwa, Kredit merupakan suatu 

keutamaan yang dimiliki seseorang agar memungkinkan dia bisa mendapatkan 

uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan cara menukarkannya dengan 

suatu perjanjian untuk membayarnya diwaktu yang akan datang. Dalam 

pemberian fasilitas kredit terdapat tujuan dan fungsi tertentu. Dalam hal ini 

fungsi pokok kredit adalah memenuhi jasa untuk melayani kebutuhan 

masyarakat untuk mendorong dan melancarkan hasil produksi, jasa-jasa dan 

juga konsumen yang secara keseluruhan ditujukan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Kredit dapat terjadi apabila terpenuhinya beberapa unsur-

unsur berikut ini: 

a. Adanya orang atau lembaga yang mempunyai uang, barang, atau jasa yang 

sanggup untuk meminjamkan kepada pihak lain yang disebut kreditur. 

b. Terdapat pihak yang membutuhkan uang, barang, atau jasa yang disebut 
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debitur. 

c. Kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur 

d. Terdapat akad dan kesanggupan debitur untuk membayar kembali kepada 

kreditur. 

e. Perbedaan jangka waktu penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur 

dan saat pembayaran kembali dari debitur.  

f. Terdapat  resiko sebagai akibat perbedaan waktu ( waktu sekarang dan 

waktu yang akan datang ). 

2. Hasibuhan (2005:87) menyatakan bahwa, Kredit adalah seluruh jenis pinjaman 

yang harus dibayar kembali pada waktu yang ditentukan bersama bunganya 

oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 

Jenis-jenis kredit menurut Hasibuan (2005:88) adalah sebagai berikut: 

1. Dilihat dari aspek waktu yaitu: 

a. Kredit jangka pendek, adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 

kurang dari 1 tahun dan dibutuhkan untuk modal kerja. 

b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 1-

3 tahun, umumnya digunakan untuk investasi. 

c. Kredit jangka panjang, adalah kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang yaitu 3-5 tahun. 

2. Dilihat dari bidang usaha yaitu: 

a. Kredit pertanian 

b. Kredit industri 

c. Kredit peternakan 

d. Kredit pendidikan 
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e. Kredit pertambangan 

f.   Kredit perumahan 

g. Kredit profesi 

3. Dilihat dari aspek kegunaanya yaitu: 

a. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan peluasan 

usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitas. 

b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya, misalnya untuk membeli bahan baku atau 

membayar gaji karyawan. 

3. Kasmir (2011:72) menyatakan bahwa, kredit merupakan pembiayaan yang 

dapat  berupa uang, ataupun tagihan yang nilainnya dapat ditukar dengan 

uang. Fungsi kredit yaitu untuk meningkatkan efektivitas barang, 

meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk 

meningkatkan kemauan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan 

pendapatan dan untuk meningkatkan hubungan internasional.  

Terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam penyerahan suatu fasilitas 

kredit menurut(Kasmir, 2011:103) adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa 

kredit yang diberikan  berupa uang, barang dan atau jasa benar benar diterima 

kembali dimasa yang akan datang sesuai waktu kredit. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan yang dimaksud adalah dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 



 

14 
 

3. Jangka waktu 

Setiap pemberian kredit mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu 

ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

2. Resiko 

Efek adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan 

memungkinkan timbulnya resiko tidak tertagihnya atau terjadi kredit macet. 

3. Balas jasa 

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas 

pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan nama bunga. 

Pemberian Kredit tanpa analisa terlebih dahulu akan sangat 

membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan 

data fiktif sehingga Kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. 

Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka Kredit yang disalurkan akan 

sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah 

penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar Kredit macet 

diakibatkan salah dalam mengadakan analisis (Kasmir, 2013:73). 

Adapun penilaian kredit dengan menggunakan analisis 7P yaitu :  

1. Personality, yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah 

lakunnya sehari-hari maupun kepribadiaannya dimasa lalu. 

2. Party,yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam kategori tertentu atau 

golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. 

3. Perpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, 
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termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 

4. Prospect, yaitu penilaian usaha nasabah dimasa yang akan datang 

menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai peluang atau 

sebaliknya. 

5. Payment, yaitu mengukur cara nasabah mengembalikan kredit yang telah 

diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 

6. Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah 

dalam mencari laba atau keuntungan. 

7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan 

mendapat jaminan pelindung, sehingga kredit yang diberikan benar-benar 

aman. 

Jenis -jenis kredit menurut sektor usaha terdiri dari :  

a. Kredit pertanian adalah Kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian dan 

perkebunan masyarakat. 

b. Kredit peternakan adalah Kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang 

relatif pendek.  

c. Kredit industri adalah Kredit untuk membiayai industri pengolahan baik 

industri kecil, menengah atau besar.  

d. Kredit pertambangan adalah jenis Kredit untuk usaha tambang.  

e. Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarsana 

dan prasarana pendidikan.  

f. Kredit profesi adalah Kredit yang diberikan kepada kalangan para 

profesional seperti Dosen, Dokter, dan Pengacara.  

g. Kredit perumahan adalah Kredit yang diberikan untuk membiayai 
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pembangunan atau pembelian perumahan (Kasmir, 2013:74). 

4. Muljono (2007:9) menyatakan bahwa, kredit adalah kemampuan untuk 

melakukan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian 

untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan. Muljiono juga 

berpendapat bahwa penilaian kredit dapat dianalisis dengan 5C yaitu: 

1. Character merupakan keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam 

mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan 

kooperatif serta mempunyai tanggungjawab yang baik dalam kehidupan 

pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun 

dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

2. Capacity yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan 

melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau 

sedang dilakukannya. 

3. Capital yaitu jumlah dana atau modal dasar yang dimilik oleh calon debitur. 

4. Collateral yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh 

peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 

5. Condition of economic yaitu perkembangan ekonomi dan sektor 

5. Veithzal Rivai (2013:197) menyatakan bahwa, kredit adalah berasal dari 

bahasa latin, credo, yang berarti i believe, i trust, saya percaya atau saya 

menaruh kepercayaan. 

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian 

secara garis besar fungsi kredit menurut  Veithzal Rivai (2013:200) didalam 

perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 
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1. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. 

2. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. 

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 

4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat. 

5. Alat stabilitas ekonomi. 

6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. 

7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional. 

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun 

jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima 

kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka 

waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut (Andrianto, 

2020). 

Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 pembiayaan Kredit 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 (Ismail, 2010). 

Perbedaan antara Kredit berdasarkan konvensional dengan kredit 

berdasarkan prinsip Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. 

Kalau yang berdasarkan konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, 

sedangkan yang berdaasarkan prinsip Syariah berupa imbalan atau bagi hasil. 

Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian Kredit beserta persyaratannya.  
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2.3.1.2 Kredit dalam Persfektif Islam 

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa dengan fakta-fakta yang obyektif 

mengatakan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak 

berarti bahwa Islam melarang perkreditan, karena menurut beliau system 

perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman 

(Suhendi, 2002: 302). Ada beberapa prinsip yang berkaitan dengan kredit dalam 

al-Quran dan hadits yaitu sebagai berikut: 

1. Prinsip Kemurnian 

Prinsip kemurnian tampak dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit 

tanpa suatu sebab yang pasti, akan ditolak oleh Nabi .Sesungguhnya Islam 

mengakui kredit konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang betul-betul 

diperlukan,yang pada dasarnya adalah bersifat fosiolosik, namun standarisasi 

kemampuan fosiolosik manusia yang relatif pada masing-masing bagian 

kehidupan masyarakat menimbulkan kecenderungan manusia untuk bersikap 

imitatif dan berlaku over acting. Islam tidak mengakui kredit konsumtif yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti ini.  

2. Prinsip Perjanjian,  

 Prinsip perjanjian Ini berarti setiap tindakan transaksi utang piutang harus 

jelas tertulis tanpa merugikan si peminjam, sang kreditor harus mencegah agar 

jangan sampai berlaku tidak adil pada orang yang berutang. Hal ini dilakukan 

untuk menghilangkan rasa keraguan dan menghindari perselisihan antara kreditor 

dan debitor. Prinsip ini berlaku pada pinjaman konsumtif maupun produktif. 
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Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, bahwasanya: 
 

ٍ̀ إ^Uَ أَ\ٍ] NُOُPQ RَT UَّWXَYُهُ  a bَdِ eُPfَaاbََhاإَذاNُfYَآ َ̀ akَِّ^اRlُّaأRَa   
 
 
Terjemahnya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”  

 

Ayat diatas menjelaskan dalil bolehnya akad hutang piutang, sedangkan 

akad kredit merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat diatas 

bisa menjadi dasar bolehnya akad kredit. 

 
3. Prinsip Pembayaran 

 Prinsip pembayaran, dilihat  pada prinsip kedua penekanannya pada kreditor 

sebagai upaya untuk mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan oleh 

orang yang berutang, maka pada prinsip yang ketiga ini diarahkan pada debitor 

agar dengan tulus membayar kembali pinjamannya tepat pada waktu yang telah 

disepakati kepada kreditor, sebagai bentuk balas jasa karena telah dibantu oleh 

kreditor. 

 Apabila pengutang benar-benar belum mampu membayar utangnya, 

pemilik hak wajib memberi tangguh sampai ia mampu membayarnya. Bahkan 

dianjurkan bagi pemilik hak agar bersedekah kepadanya dengan membebaskannya 

dari sebagian atau seluruh tanggungan utangnya. 

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 280, bahwasanya: 
 
 

{Rى َوأَْن hََ}Nُz َّb ا exَُ^ oٌqْyَ ج َوإِْن RQَ َن ُذ و oXْtُ ٍة oَsَِfَTةٌإِ ^oَXَqْYَ Uٍَة   

إِ ْن NWَُ~�َْh eُْPfْQُ نَ    
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Terjemahnya: “Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 
 

4. Prinsip Bantuan 

 Prinsip bantuan, prinsip ini yang mengatur kredit terlepas dari apakah itu 

kredit produktif atau kredit konsumtif. Prinsip mengenai bantuan ini harus 

dipahami dalam arti luas. Dipandang secara positif, bahwa seluruh jenis kredit 

dalam Islam adalah bebas bunga Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Karena riba adalah anti sosial dan hal itu merupakan benar-benar merupakan 

penghisapan atas kebutuhan sesama saudara.  

Disebutkan pada keumuman makna hadts berikut: 
 

ِ̀ ا ^U~}َ َّ�ِOَّf ا � �qَْ~tَ َو َ�~Rَz eَّ لَ  tَ ،ُ�ftَ ةَر ِ�� هللا oa oَُھ �ِd َأ `tَ 
ْ̀ oَQُِب Nَa ِم ا  Yِ ً�َd oْQُ ُ�fْtَ هللا َّ�َ� ،َRq�ْ ُّb^ِب اoَQُ ِ̀ Yِ �Yُ `tَ �ََّ�َ� `Yَ" :

oََّXَa ،oٍXِ�Yُ Uَ~tَ Uَ~tَ oَا � Rَq�ْ ُّbِT �ِqَْ~tَ َو ا� oَyِِة.  َّXَa `Yََو .�ِY Rَqِz�
oَyِِة. َو ا � Ntَ �T ِن ا ^bِO�َ  َوoََP�َ RWًِ~XYُ oََP�َ `Yَ هُ ا � Tِ� ا ^Rَq� ُّb َو ا�

 RQَ َRY َن ا ^Ntَ �ِT bُO�َ ِن أَ qyِِ�. َر َو ا هُ kًَlِd eُِ~XYُا ا ^~َّ��َ.
 
 
Artinya: “ Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “ Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan –
kesusahan dunia orang mukmin, maka allah akan menghilangkan dari kesusahan-
kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang 
kesulitan (utang), maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan 
akhirat.” [HR. Muslim, no. 2699] 
 
 Negara Islam ada yang beranggapan bahwa kredit konsumtif semata-mata 

akan diambil untuk memenuhi kebutuhan sesungguhnya, karena itu bila si 

peminjam benar-benar dalam kesulitan, pelunasan dapat ditunda; bahkan dalam 

keadaan luar biasa pengurangan hutang Sangat dianjurkan. Tetapi Islam 
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menganjurkan untuk menerima pembayaran sukarela yang berlebih dari sejumlah 

pokok pinjaman, karena ini bukan bunga.   

2.3.1.3 Pengertian Kredit Usaha rakyat 

KUR merupakan kredit pembiayaan kepada UMKMK yang tidak sedang 

menerima kredit program dari Pemerintah pada saat permohonan 

kredit/pembiayaan diajukan dibuktikan dengan sistem informasi debitur, 

dikecualikan untuk jenis KPR, KKB, Kartu Kredit, dan kredit konsumsi lainnya. 

Usaha yang dibiayai dalam hal ini yaitu usaha produktif (www.bi.go.id). Tim 

Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa KUR 

merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanganan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro (kur.ekon.go.id). 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10 / PMK.05 / 2009 tentang 

Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang 

disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :  

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif 

yang layak namun belum bankable dengan beberapa ketentuan berikut :  

a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan. 

b. Fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah 

mendapat kredit dari program lain.  

c. Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh Bank Pelaksana dengan UMKM-K. 

2. Adapun jenis KUR terbagai menjadi dua yakni KUR Retail dan KUR Mikro. 

Plafond yang ditetapkan untuk KUR Retail adalah di atas Rp 20.000.000,- 

sampai dengan Rp 500.000.000,-. Sedangkan plafond KUR Mikro adalah Rp 

25.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-. 
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3. persetujuan untuk memberikan pinjaman berupa KUR diputuskan oleh bank 

pelaksana sesuai dengan kelayakan usaha dengan asas-asas perkreditan yang 

sehat dan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari adanya 

program KUR adalah agar sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala 

kecil dapat berkembang dengan pesat, mempermudah dalam hal aksesibilitas 

terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat 

kemiskinan, dan memperluas lapangan kerja.  

Beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon debitur untuk 

memperoleh KUR adalah sebagai berikut :  

1. Calon debitur yang menginginkan atau membutuhkan KUR dapat 

menghubungi kantor cabang bank pelaksana tersebut. 

2. Debitur menyusun estimasi kebutuhan kredit pembiayaan kemudian 

mengajukan surat permohonan kredit pembiayaan pada perbankan dengan 

estimasi penggunaan kredit pembiayaan yang diketahui oleh Dinas Teknis 

setempat.  

3. Bank pelaksana akan melakukan penilaian atau survei kelayakan usaha 

debitur.  

4. Jika prosedural sudah dilakukan dan memenuhi syarat maka kredit 

pembiayaan dapat dicairkan setelah semua syarat terpenuhi dan disetujui 

(Saragih, 2015:14) 

Tujuan dan fungsi KUR menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas dan Tujan Kredit Usaha Rakyat adalah untuk 

mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala 
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kecil untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga 

keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. 

Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang 

disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan 

kredit. Perseorangan, kelompok, atau koperasi dapat mengakses program ini 

dengan kredit maksimum Rp50.000.000,-. Sumber dana berasal dari Pemerintah 

yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk. Persentase kredit yang dijamin 

adalah 70% dari alokasi total kredit yang disediakan oleh Pemerintah. Masa 

pinjaman kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun. Bidang usaha yang layak 

adalah input produksi hingga penyediaan alat dan mesin pertanian, dan 

pengelolaan hasil pertanian. Berdasarkan tujuan dan fungsi yang telah diuraikan 

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari KUR sebagai bantuan modal kerja adalah 

untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, 

mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja sehingga 

dapat meningkatkan hasil produksi yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan. 

Prosedur pemberian KUR adalah salah satu ketentuan standar dalam 

memberikan kredit kepada nasabah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan 

dengan persyaratan yang diberikan oleh Bank Pelaksana. Petani calon penerima 

KUR dapat mengajukan kredit atau pembiayaan KUR pada Bank Pelaksana yang 

dapat langsung ke Kantor Unit Pelayanan (Cabang Pembantu) yang ada. Bank 

Pelaksana melakukan evaluasi terhadap usulan kredit atau pembiayaan yang 

diajukan petani calon penerima. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 tahun untuk 
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modal kerja dan 5 tahun untuk investasi. Keputusan pemberian KUR terhadap 

pemohon sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana (kur.ekon.go.id). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Fasilitas 

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat berdasarkan suku bunga kredit untuk KUR 

adalah 6% efektif setahun atau setara 0,2% persen flat per bulan. Sesuai dengan 

tujuan KUR adalah kredit yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan 

kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki 

agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank, Pemerintah mensubsidi 

KUR dengan tujuan memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia. Berdasarkan 

dari penjelasan mengenai tingkat bunga KUR dapat disimpulkan bahwa bunga 

yang diberikan kepada peminjam kredit atau kreditur merupakan agunan yang 

disubsidikan dari pemerintah yang tingkat bunganya dalam kategori rendah 

sehingga tidak memberatkan para nasabah pengambilan KUR. 

2.3.2 Teori Pendapatan Usaha 

Adapun definisi pendapatan menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1. Boediono (2002:105) menyatakan bahwa, pendapatan adalah hasil dari 

penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. 

Harga faktor produksi di pasar ditentukan oleh saling tarik menariknya antara 

penawaran dan permintaan. Secara garis besar pendapatan (income) seseorang 

ditentukan oleh: 

a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-

hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.  

b. Harga per unit masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh 
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penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi. 

2. Soekartawi (2006:57) menyatakan bahwa, pendapatan usaha tani adalah selisih 

antara penerimaan dengan total biaya per usaha tani. Pendapatan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu:  

a. Pendapatan kotor (penerimaan) usaha tani adalah nilai produksi total usaha 

tani dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual, dikonsumsi oleh rumah 

tangga petani, dan disimpan di gudang pada akhir tahun.  

b. Pendapatan bersih usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor usaha 

tani dengan biaya produksi seperti upah buruh, pembelian bibit, obat-obatan 

dan pupuk yang digunakan oleh usaha tani. Sementara pendapatan bersih 

usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor usaha tani dengan 

pengeluaran total usaha tani. Pendapatan usaha tani dipengaruhi oleh 

penerimaan usaha tani dan biaya produksi. Pendapatan usaha tani ditentukan 

oleh harga jual produk yang diterima di tingkat petani maupun harga-harga 

faktor produksi yang dikeluarkan petani sebagai biaya (Soekartawi, 2006). 

Pernyataan di atas dapat di rumuskan sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

Pd = Pendapatan Usaha Tani  

TR = Total Penerimaan  

TC = Total Biaya 

3. Sadono Sukirno (2006:47) menyatakan bahwa, pendapatan merupakan jumlah 

Pd = TR-TC 
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penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasikerjanya selama satu 

periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Terdapat 

beberapa klasifikasi pendapatan yaitu sebagai berikut: 

a. Pendapatan pribadi adalah seluruh jenis pendapatan yang diperoleh tanpa 

memberikan sesuatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara. 

b. Pendapatan bersih adalah pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus 

dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap 

dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel. 

c. Pendapatan nasional yaitu jumlah nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-

jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satutahun. 

4. Mubyarto (1995:4) menyatakan bahwa, pendapatan petani merupakan 

penerimaan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha 

tani dan pemasaran hasil pertanian. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

pendapatan petani padi sawah diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Luas lahan, yaitu areal/tempat yang digunakan untuk melakukan usaha tani 

diatas sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektar (ha). 

b. Pendidikan formal, yaitu pendidikan di sekolah yang diperoleh secara 

teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-

syarat yang jelas. 

c. Kompetensi petani, yaitu suatu kemampuan seseorang atau kecakapan yang 

dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas 

dibidang pertanian. 

5. Menurut Hernanto (2010:46) menyatakan bahwa, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha tani, yaitu:  
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1. Luas lahan, meliputi areal pertanaman dan luas tanaman. 

2. Tingkat produksi, yang diukur lewat produktivitas/ha dan indeks 

pertanaman. 

3. Pilihan dan kombinasi. 

4. Efisiensi tenaga kerja. 

5. Modal. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan usaha tani meliputi faktor internal dan faktor 

eksternal.Salah satu faktor internal adalah modal. 

2.3.3 Grand Theory 

Variabel X (Teori Kredit Usaha) saya memilih teori dari Kasmir (2011), 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Kepercayaan  

2. Kesepakatan  

3. Jangka waktu 

4. Resiko 

5. Balas jasa 

Variabel Y (Teori Pendapatan Usaha) saya memilih teori dari Hernanto 

(2010), dengan indikator sebagai berikut: 

1. Luas Lahan 

2. Tingkat produksi 

3. Pilihan dan kombinasi. 

4. Efisiensi tenaga kerja. 

5. Modal 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian (Martono, 2012:67). Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru berdasarkan teori. 

H1 = Diduga ada pengaruh signifikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 

pendapatan usaha petani. 

2.5 Kerangka Pikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pengaruh 

kredit usaha rakyat bank BRI terhadap pendapatan petani padi. Teori yang 

digunakan dalam variabel X adalah teori Kasmir (2011) yaitu teori kredit usaha, 

sedangkan teori yang digunakan dalam variabel Y adalah teori Hernanto (2010) 

yaitu teori pendapatan usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Data yang di gunakan 

yaitu jenis data sekunder dan sumber data berasal dari pembagian kuesioner 

kepada nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan skala likert. 

Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus slovin. Selanjutnya 

penelitian lapangan untuk mengolah data peneliti menggunakan SPSS 23. Temuan 

penelitian berupa hasil dalam penelitian ini. Terakhir menyimpulkan, memberi 

saran dan rekomendasi setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian. Kerangka 

berfikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk skema adalah sebagai 

berikut: 
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*Sumber: Diolah Dilapangan, tahun 2020 
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