
 10  BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1.  Penelitian Relevan Sebagai panduan untuk menyusun tugas akhir ini, maka dibutuhkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut : 1. Penelitian terdahulu oleh Elman Johari (2019) Pelaksanaan Dana Kedit Usaha Rakyat (KUR) Perspektif Islam. Hasil penelitian ini yaitu kebiasaan yang berlaku dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat adalah adanya penambahan pembyaran yang ditentukan oleh badan hukum yang melaksanakan kredit tersebut yang diberi istilah biaya pengelolah yang berfungsi sama dengan bunga, biaya pengelolah dibayar sesuai angsuran dengan presentase pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman. Persamaan penelitian relevan ini dengan peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pembiayaan kredit usaha rakyat dalam perspektif Islam. Sedangkan perbedaannya antara penelitian diatas dengan peneliti yang dilakukan adalah tempat penelitian.  2. Muhamad Nadratuzzaman Hosen (2013) Analisis Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nusantara Depok. Hasil penelitian ini bahwa karakteristik diketahui penerima KUR BSM depok yaitu 57,5% laki-laki, 77% 



11    pedagang , 51% lulusan SLTA, dan 67% berpenghasilan diatas Rp 2 juta perbulan.  Pada penelitian relevan ini terdapat Persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai kredit usaha rakyat. Sedangkan perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian releva diatas menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif.  3. Frenky Tanni Wijaya (2013) Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Teluk panji kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh program Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Teluk panji kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan.  Berdasarkan penelitian relevan diatas ditemukan Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan kredit usaha rakyat. Sedangkan perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian relevan di atas menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 



12    4. Jeriko Boyke Haojahan (2014) Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat oleh bank Rakyat Indonesia (BRI) di kelurahan Harjosari kecamatan Medan Amplas. Penelitian ini bertujuan membahas tentang bagaimana efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh bank Rakyat Indonesia (BRI) di kelurahan Harjosari kecamatan Medan Amplas.  Adapun persamaan pada penelitian relevan ini dengan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan variabel KUR serta sama-sama melakukan penelitian diruang lingkup Bank. Sedangkan perbedaan yang ada pada penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada penelitian relevan di atas bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kredit usaha rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaaan atau sistem pemberian KUR pada nasabah dalam perspektif Islam. 5. Mega Dhaniswara Arifa (2017), Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Pengawasannya Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ciputat Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan desktriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 



13    yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ciputat telah dilaksanakan dengan baik mulai dari permohonan kredit, analisis kredit yang mencakup 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy), persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit. Namun perlu ditingkatkan kembali karena masih ada sedikitnya nasabah yang terkena kredit macet.  Penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan persamaan dan perbedaan yaitu: a) Persaanya adalah sama-sama membahas mengenai pembiayaan kredit usaha rakyat dan menggunakan metode analisi.  b) perbedaannya terletak pada metode penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data yang mana penelitian relevan ini menggunakan tehnik pengumpul data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak menggunakan kuesioner.                                         2.2 Landasan Teori. 2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- Anggunan pokok KUR adalah usaha yang dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program penjaminan hingga maksimal 70 persen dari plafon kredit. Bantuan berupa fasilitas pinjaman modal 



14    ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, 2004). Peluncuran kredit usaha rakyat (KUR) merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya nota kesepahaman bersama (MOU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang penjaminan kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BNI, BTN , dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. Tujuan dari Kredit Usaha Rakyat Yaitu (Kementrian Coordinator Bidang Perekonomian, 2005): 1. Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun namun belum bankablekepada bank pelaksana. 2. Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 



15     2.2.2 Unsur-Unsur Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pemberian kredit usaha rakyat adalah sebagai berikut: 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh si penerima kredit dalam jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan (A Patra M Zen dan Daniel Hutagaling, 2006). 2) Kesepakatan, di mana dituangkan dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank pihak nasabah.  3) Jangka waktu, dimana mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.  4) Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.  



16    5) Balas jasa, dimana dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan Bank. Sedangkan Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.  2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemberian suatu fasilitas kredit usaha rakyat mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit usaha rakyat tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit usaha rakyat adalah sebagai berikut (Teguh Pudjo Muljono, 1993): 1) Mencari keuntungan  Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut.Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 2) Membantu usaha nasabah Untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan mengembankan dan memperluaskan usahanya. 3) Membantu pemerintah  Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut: (b) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.  



17    (c) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.  (d) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat (Hasanuddin Rahma, 2000). 2.2.4 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sebelum suatu fasilitas kredit usaha rakyat diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit usaha rakyat yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit usaha rakyat yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, yang terdiri atas : 1) Karakter (Character), adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.  



18    2) Kemampuan (capacity), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemapuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.  3) Modal (Capital), dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.  4) Jaminan (Collateral), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.  5) Kondisi ekonomi (Condition of economy), dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. 2.2.5 Penggolongan Kredit Usaha Rakyat Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu : 1) KUR s/d Rp 500 juta merupakan pinjaman modal kerja dan pembiayaan investasi yang tujukan bagi pelaku usaha produktif dan layak.  2) KUR (Mikro) s/d Rp. 25 juta merupakan jenis pinjaman usaha mikro yang diberikan kepada penerima dengan jumlah paling banyak Rp. 25.000.000.  3) KUR Linkage Program merupakan fasilitas KUR yang diberikan khusus kepada lembaga keuangan bank atau non bank dengan pola penyaluran excuting maupun channeling seperti lembaha BKD (Badan Kredit Desa), KSP (Koperasi Simpan Pinjam). 4) Kredit Macet 



19    Yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai karakteria sebagai berikut: (a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari. (b) Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru (c) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar. 5) Penyelesaian kredit macet Dalam kasus kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbukan kerugian. Penyelamatan dilakukan biasanya dengan jangka waktu pengembalian terutama bagi kredit yang mengalami musibah. Penyelamatan kredit macet dilakukan denga cara sebagai berikut (Thamrin Abdullah, 2012): (a)  Rescheduling, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, di mana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.  (b) Reconditioning, yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga. (c) Restructuring, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equitydengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik. (d) Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah bena-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya. 2.2.7  Tujuan program KUR 



20    Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja.  Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut (Pogram Kredit Usaha Rakyat, di akses pada tanggal 18 Maret 2019): a. Mempercepat pengembanganSektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkanUMKM dan Koperasikepada Lembaga Keuangan; c. Sebagai upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. 2.2.8   Kredit Dalam Perspektif Islam Menurut Hendi Suhendi bahwa dengan fakta-fakta yang obyektif mengegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaanuang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan,sebab menurut beliau system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman (Hendi Suhendi, 2002). Dengan menganalisa berbagai perintah agama, yang tertera dalam al-Qur`an dan hadits, maka akan kita peroleh empat prinsip yang berkaitan dengan kredit, yaitu:  1) Prinsip kemurnian, timbul dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit tanpa suatu sebab yang shahih, ditolak oleh Nabi yang diriwayatkan berusaha berlindung dari utang maupun dosa.Sesungguhnya Islam 



21    mengakui kredit konsumsi untuk memenuhi kebutuhan minimum yang mutlak diperlukan,yang pada dasarnya adalah bersifat fosiologik, namun standarisasi basic fosiologik manusia yang relatif pada masing-masing segmen kehidupan masyarakat, menimbulkan kecenderungan manusia untuk bersikap imitatif dan berlaku over acting. Disini Islam tidak mengakui kredit konsumtif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seperti ini. 2) Prinsip perjanjian, hal ini bersumber dari potongan firman Allah QS. Al-Baqarah/2:282 
  
   

    
   

  
         Terjemahnya: “Apabila kamu berutang piutang satu sama yang lain untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Qs.al-Baqarah[2]=282).   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. Maksud dari perjanjian itu adalah menghilangkan keragu-raguan dan menghindari perselisian.Prinsip ini berlaku pada pinjaman konsumtif maupun produktif (Departemen Agama, 2004). 3)  Prinsip pembayaran, kalau pada prinsip kedua penekanannya pada kreditor sebagai upaya untuk mencegah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan 



22    oleh orang yang berutang, maka pada prinsip yang ketiga ini diarahkan pada debitor agar dengan tulus membayar kembali pinjamannya tepat pada waktunya kepada kreditor, sebagai kompensasi pertolongan yang telah ia dapatkan. pembayaran hutangnya.  4)  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 semua jenis kredit dalam Islam adalah bebas bunga (Allah menghalalkanjual beli dan mengharamkan riba) (Departemen Agama Al hikma, 2004).  Karena riba adalah anti sosial dan hal itu benar-benar merupakan penghisapan atas kebutuhan sesama saudara. Hadis Rasulullah saw; bersabda:  ََبعْ ُهللا َعْنُه : َأنَّ َرُسْوَل هللا َصلَّ ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : َمْطُل الَغِينِّ ظُْلٌم،  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضي  Artinya:      “Dari Abi Hurairah r.a: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti”(Abu Abdillah Muhammad ibn ismail al-Bukhari, al-jami al-sahih, juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M)  Dalam pinjaman tanpa imbalan yang disebut qardal-hasan pinjaman ini diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomi sangat lemah tetapi mempunyai potensi keterampilan berusaha, seperti dalam perbankan, bank فَِإَذا أَْنِبَع َأَحدُُكْم َعَلى َمِليِّ فـَْليَـتـْ



23    sama sekali tidak mengambil manfaat dari hasil pengelolaan dana tersebut, pinjaman hanya berkewajiban untuk membayar kembali sebesar pokok pinjamannya. Sebagaimana dalam QS. Ali-Imran/3:130. 
  
   

  
    
      Terjemahnya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran[3]:130)   2.2.9 Bunga Yang Diharamkan Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat yaitu; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi dikalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukan kalangan yang membenarkan adanya bunga (Ummi Kalsum, 2014). Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan, namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga 



24    terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130  
  
   

  
    
       Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran[3]:130)  merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda (Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, 2006). Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal (Abdullah Saeed, 1996). Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa ad’afan muda’afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat (M. Quraish Shihab, 2008). Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. Al-Baqarah [2]: 275-276  
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         Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri mealainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhan_nya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah.barang siapa yang mengulangi (mengambil riba),maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai saetiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergeliman dosa”. (QS. Al-Baqarah/2:275-276)  (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang (M. Umer Chapra, 2001). Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori agio. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga 



26    yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negative (deflasi) (Ascarya, 2007). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alas an untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain. Ketiga, konsep marginal utility, (Tarek el-Diwani, 2003). yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional.. Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonomi muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya.  Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi 



27    kepemilikan terhadap uang hilang (Ab. Mumin Ab. Ghani & Fadillah Mansor, 2004). Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurah (dire necessity) dan hajah (need).Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba akansulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitumembolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi (M. Rasyidi, 1976). Namun konsep ini harus melihat kondisi riilnya apakah termasuk kategori darurah (dire necessity )dan hajah (need) (http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/220 di akses Tanggal 28 Januari 2020). 2.2.10 Riba Dan Kaitannya Dengan Kredit Pengertian riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan, peningkatan atau surplus (Ibn Mansur, 2005). Kata riba dalam bahasa Inggris disebut usury, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan.Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba secara etimologi adalah tambahan (Zuhaili, 1998). Imam Sarkhasi (bermazhab Hanafi) mendefinisikan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual beli tanpa adanya iwadh (padanan) (As-Sarkhasi, 2004). Al-Askalani menyatakan bahwa riba padaesensinya adalah kelebihan, apakah itu berupa barang ataupun uang.Kemudian menurut Afzalurrahman, pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadappinjaman pokok sebagai imbalan terhadap pinjaman pokoksebagai imbalan terhadap masa 



28    pinjaman itu berlaku (Habib Nazir dan Muhammad Hasnuddin, 2008). Al-Maududi dan para Sarjana Muslim Arab menyatakan, riba adalah tambahan yang melebihi dari pokok pinjaman walaupun tambahan tersebut sedikit. Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Ekonomi muslim menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaski jual beli maupun dalam pinjam meminjam (Al Jurjani, 1938). Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diberikan oleh peminjam sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan. Riba dalam bentuk apapun dalam Islam dan dengan alasan apapun juga dilarang oleh Allah Swt; sehingga hokum riba itu adalah haram sebagaimana dalil tentang riba dalam QS. al-Baqarah/2:278 
  
   
    

   
       Terjemahnya: 



29          “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.(QS. Al-Baqarah [2]:278) Betapa bahaya akibat yang akan didapat orang-orang yang tidak menghentikan riba atau bentuk-bentuk kegiatan usaha yang berbau riba. Riba berdampak buruk terhadap kehidupan pribadi dan sosial.  2.3 Kerangka pikir  Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat kerangka pikir penelitian yang digambarkan dalam skema berikut: Gambar 2.1 kerangka pikir                       Lembaga keuangan Bank PT.Bank Mandiri KUR Ritel KUR Mikro KUR  Lingkage UMKM Perdagangan Industri Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan Jasa Kredit Usaha Rakyat 



30     Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalambentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan asset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga.Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan berkas, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Dengan adanya Bank Mandiri yang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat menengah ke bawah.Bahwasanya kredit berfungsi untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.Namun tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan ataupun tidak mampu memanfaatkan bantuan tersebut.Banyak dari pelaku mengakui bantuan kredit modal kerja mampu mengembangkan usaha sehingga menambah penghasilan.Namun, tidak sedikit kendala dalam mengatur keuangannya baik itu faktor pribadi maupun dalam pengembalian cicilan hutangnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) termasuk kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yangditetapkanPerbankan (belum bankable). KUR merupakan program 



31    pemberiankredit/pembiayaan dengan nilai dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Lembaga penjaminnya adalah PT. Jamkrindo dan PT Askrindo.Sasaran program KUR adalah kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan serta kemandiriannya pada kluster program sebelumnya. Terdapat tujuh sektor profil bisnis UMKM, yaitu: 1. Sektor Perdagangan, 2. Sektor Industri Pengolahan, 3. Sektor Pertanian, 4. Sektor Perkebunan, 5. Sektor Peternakan, 6. Sektor Perikanan, dan 7. Sektor Jasa. Sehingga penelitian KUR Mikro yang akan dilaksanakan oleh PT. Bank Mandiri adalah pada sektor perdagangan. 


