
1    BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pembagunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai mansyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam (Purwahid Patrik, 2005). Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-Undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberi kredit. Peran bank sangat penting dalam perekonomian selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (enterpreneur) untuk membiayai sector riil melalui pemberi kredit (M Bahsan, 2003). Kegiatan usaha bank tersebut 1 



2    antara lain dalam bentuk pemberian kredit. Penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuannya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinnya sebagian atau  bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet). Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dana pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1236 B.W. yang menetapkan:“si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Sedangkan dalam pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:“tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga” (Herowati Poesoko, 2013). 



3    Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan pada nasabah (penyimpan) kepadanya (Eko B Supriyanto,2007). Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika samapi terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahka sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank tidak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit /Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini (Surat Edaran,No.S.08-DIR/ADK/03/2010. Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel. Jakarta 26 0ktober 2020). Kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana kemasyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana sehingga kredit menjadi fungsi utama dari bank karena sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 



4    Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah terdapat risiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan tersebut, dengan pertimbangan risiko inilah bank-bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya (Hasanuddin Rahman, 1995). Fasilitas dari bank berupa kredit ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga kredit dapat berkembang dengan pesat dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kredit yang disediakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan debitur, misalnya Kredit Usaha Rakyat, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilik Rumah, dan lain sebagainya. Dalam Kredit Usaha Rakyat yang dijadikan agunan pokok adalah proyek yang dibiayai, sedangkan agunan tidak diharuskan dipenuhi. Dengan kata lain Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) yang ingin mendapatkan KUR tidak perlu memberikan agunan kepada Bank. Oleh karena itu, dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat, Bank harus melakukan analisa yang mendalam agar kredit tersebut dapat diberikan kepada usaha-usaha yang tepat dan tidak menimbulkan kredit macet. Pada dasarnya dalam pemberian kredit, agunan merupakan hal yang paling esensial. Dengan adanya agunan seperti tanah, bangunan, atau kendaraan berarti bank memperoleh jaminan dana yang disalurkannya dapat kembali. Sedangkan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat, 



5    agunan berupa tanah dan benda-benda lainnya tidak di haruskan bahwa sebagian besar Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan, bank tidak menerima agunan dari debitur. Meskipun pemerintah menjamin 70% dari setiap KUR yang diberikan sehinga bank hanya menanggung risiko sebesar 30%, namun apabila sebagian besar KUR yang disalurkan mengalami kredit macet dan tidak ada agunan yang dapat di eksekusi sehingga seluruh dana yang telah disalurkan tidak dapat kembali maka akan menimbulkan masalah keuangan. Prosedur pemberian kredit yang sehat dan benar adalah upaya bank dalam mengurangi risiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahapan analisis pemberian kredit yang meliputi beberapa tahap sehingga mengeluarkan keputusan kredit yang didasarkan pada hasil analisa yang dilakukan.  Pemberian kredit terkandung unsur kepercayaan, agunan, jangka waktu, risiko, bunga bank, dan kesepakatan. Kepercayaan artinya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit, bank yakin kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Agunan yaitu setiap setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterimaoleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank. Jangka waktu adalah pengambilan kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu setelah jangka waktu berakhir kredit dilinasi. Jangka waktu pengambilan kredit mengandung risiko macetnya pelunasan kredit. Bunga bank setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh ca;on debitur. Semuan persyaratan pemberian kredit dan prosedur penegembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan 



6    dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit (Kamsir, 2015). Kredit dalam islam sama dengan (AlQardh) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan (Sudarsono, Heri,2014). Salah satu ketentuan yang berlaku dalam kredit usaha raktat kecil adalah adanya penambahan pembayaran yang ditentukan oleh badan hukum yang melaksanakan kredit usaha rakyat kecil tersebut yang diberi istilah biaya pengelolah atau buanga yang menurut anggapan sebagian masyarakat memberatkan bagi nasabah. Dengan demikian masih perlu penelitian yang lebih mendalam dan pembahasan yang lebih luas menurut pandangan Islam dengan memperhatikan hikmah utang-piutang dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu. Adapun bunga kredit usaha rakyat pada bank mandiri cabang kendari sebesar 6,5%. Sehingga penulis menilai penelitian yang berjudul “Analisi Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Bank Mandiri Cabang Kendari)”. 1.2 Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah melihat prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Mandiri dan melihat pandangan Islam terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Kendari. 1.3 Rumusan Masalah a. Bagaimana prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Kendari ? 



7    b. Bagaimana perspektif Islam terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Kendari ? 1.4 Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Kendari b. Untuk mengetahui perspektif Islam mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Cabang Kendari 1.5 Defenisi Operasional a. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit Prosedur pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagian kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasuk beban bunganya (Siamat 2004). b. Pengertian Kredit usaha rakyat (KUR) KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank.  c. Pengertian Bank Mandiri Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta, dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalamhal asset, pinjaman, dan deposito (Head Office Bank Mandiri, 2019). 



8    1.6 Manfaat Penelitian Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Manfaat Teoritis a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) serta pandangan Islam terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah. 2) Manfaat Praktis Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta pandangan Islam terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). 3) Bagi Penulis Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori yang telah didapat di kuliah pada dunia nyata. 4) Bagi bank Mandiri Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam membuat keputusan mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan pandangan Islam terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), 



9    baik dalam ruang lingkup sosial ekonomi maupun untuk perbankan itu sendiri. 5) Bagi kalangan akademis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan atas ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.  


