
1 
 

   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak 

terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengerahan modal awal 

(star-up capital) dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan untuk 

pertumbuhan output jangka panjang. Masalah kurangnya modal membuat 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala 

dalam mengembangkan usahanya. Kendala ini bisa disebabkan karena lokasi 

bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusa yang tinggal di daerah pedesaan 

dan kurang informasi megenai kredit/pembiayaan yang ada. Kurangnya 

informasi maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan sehingga 

membatasi pertumbuhan dan peluang investasi mereka.(Ayu Fauziyah, 

2018:3) 

Pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu berdiri 

kokoh tidak terpengaruh ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 menerpa. 

Pasca krisis, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak berkurang 

justrusemakin bertambah, bahkan mampu menyerap banyak tenaga kerja. 

UMKM di Indonesia berkontribusi pagi pertumbuhan enokonomi, penciptaan 

lapangan kerja dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan di 

indonesia merupakan usaha mikro kecil yang mampu menyumbang 57% 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.(Ayu, 

2018:2) 
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Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di 

Indonesia. (Dyah R, 2004)Modal investasi yang rendah, penyediaan 

kesempatan kerja, dan output produksi yang tinggi dalam menyumbang 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, pengembangan sektor 

Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang pembangunan ekonomi jangka 

panjang yang stabil. Dalam menjalankan produktivitasnya, Usaha Mikro 

memanfaatkan sumber daya lokal dan tidakbergantung pada impor, sementara 

hasil produksinya mampu diekspor dan dapat meningkatkan ekspor non 

migas. Pembangunan di sektor ini dirasa cukup efektif dalam meningkatkan 

perekonomian negara. (Ayu Fauziah, 2018:1) 

Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan produksi. 

Pengusaha mikro yang terjebak dalam kebutuhan permodalan seringkali 

melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan kepada rentenir 

yang pada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman yang besar, belum lagi 

ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi sesuai tempo waktu yang 

ditentukan, maka hutang semakin lama semakin bertambah. Kemudian 

berdampak pada hasil usahanya, menurun dan kurang produktif.(Ayu, 

2018:33) 

Hal ini kemudian membangunkan pemerintah untuk membantu 

perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi 
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yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program 

peminjman kredit. (Sandi Sudrajat dan Jajat Sudrajat, 2014:86) 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat mengakses 

KUR Syariah adalah yang bergerak disektor usaha produktif yaitu pertanian, 

perikahan, industri pengolahan, dan jasa produksi. Dalam rangka optimalisasi 

penyaluran KUR Syariah, maka penyalur KUR Syariah dapat memberikan 

pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih 

dari satu sektor usaha. Jenis penyaluran KUR Syariah antara lain adalah KUR 

Mikro. (Ayu Fauziah, 2018:4) 

Kehadiran bank syariah tak lain dan tak bukan adalah solusi atas 

praktek riba dilembaga keuangan konvensional. Perbankan syariah adalah 

suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. 

Berdasarkan undang-undang No.21 tahun 2018 tentang perbankan syariah, 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, 

Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).  

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyar banyak. (Ismail, 2011:30) 

Penyaluran KUR berhubungan erat dengan adanya peran perbankan. 

Pada umunya, dana KUR ini disalurkan oleh bank konvensional yang masih 

menerapkan sistem bunga dalam pemberian kredit KUR. Kebutuhan 
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masyarakan akan adanya suatu perbankan alternatif yang menyediakan jasa 

perbankan yang beroprasi tanpa menggunakan bunga, menjadi hal yang perlu 

diperhatikan. Pasalnya penggunaan bunga dianggap tidak mampu menjawab 

permasalahan ekonomi yang timbul di masyarakat, sehingga lembaga kuangan 

menghadirkan konsep baru dalam dunia perbankan seperti Bank Syariah. 

(M.Sofiah, 2019:2) 

Pembiayaan KUR mikro syariah memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan pembiayaan KUR di bank konvensional yang berbasis bunga. 

Pembiayaan KUR mikro syariah memberi alternatif pilihan dengan 

mnggunakan margin untuk mengganti sistem bunga. (M.Sofiah, 2019:4) 

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk 

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bank 

syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic Banking atau 

Interest free Banking merupakan suatu sistem perbankan yang dalam 

pelaksanaan oprasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (Riba), Spekulasi 

(Maysir) dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (Gharar). Bagi mereka yang 

memiliki kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka Bank Syariah 

menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk 

menginvestasikan dana. (Ahmad Dahlan, 2012:99) 

BRI Syaraiah yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

memiliki program pembiayaan tentunya sangat mendukung akan 

pengembangan para pengusaha mikro, dukungan tersebut direalisasikan 
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dengan mengeluarkan sebuah produk yang berupa pembiayaan bagi para 

pengusaha mikro dengan diberi nama Unit Mikro Syariah iB yang bertujuan 

untuk kebutuhan tambahan modal ataupun investasi. Dengan adanya program 

pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal 

sehingga bisa mengembangkan usahanya. (muhamad Turmudi, 2017:22) 

Melalui pembiayaan tersebut BRI Syariah bisa memberikan 

pembiayaan usaha hingga Rp 200 juta. Ada tiga kategori pembiayaan Mikro 

BRI Syariah. Pertama pembiayaan mikro 25 iB yang pembiayaannya hingga 

Rp 25 juta dan tanpa jaminan dengan tenor (jangka waktu pinjaman yang telah 

ditetapkan) 6-12 bulan. Kedua adalah pembiayaan mikro 75 iB yaitu 

pembiayaan hingga Rp 75 juta dengan jaminan berupasertifikat tanah, BPKB, 

surat toko atau deposito dan tenor 6-36 bulan (modal kerja) 6-60 bulan 

(investasi). Serta pembiayaan mikro 200 iB yaitu pembiayaan hingga Rp 200 

juta dengan jaminan kendaraan bermotor, kios, tanah kosong dan bangunan 

deposito BRI syariah dan tenor 6-60 bulan. Usaha apa saja yang bisa 

mengajukan pembiayaan tersebut selama usaha masi skala kecil dan 

menengah. Namun usaha tersebut harus sudah berjalan minimal 3 tahun untuk 

yang tanpa jaminan. (Muhamad Turmudi, 2017:30) 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota kendari, pertumbuhan 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikota kendari tahun 2017 jumlah 

UMKM dikota kendari sebanyak 11.837 bertambah menjadi 13.446 ditahun 

2018, kenaikan sekitar 14% juga terjadi ditahun 2019, hal tersebut menjadi 

trend positif pembinaan sektor UMKM dikota Kendari. 
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1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di diatas terdapat beberapa permasaahan, 

oleh karena itu perlu dilaksanakan fokus terhadap masalah yang menjadi 

ruang lingkup penelitian ini.maka penulis lebih berfokus pada implementasi 

pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro syariah di BSI Abd Silondae 2. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka masalah yang 

akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi pembiayaan (KUR) Mikro Syariah di BSI Abd 

Silondae 2? 

2. Bagaimana peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan 

Usaha Mikro? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan KUR Mikro di BSI Abd 

Silondae 2. 

2. Untuk mengetahui peran pembiayaan KUR Mikro BSI dalam 

pengembangan Usaha Mikro. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat  yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

dibidang perbankan syarih khususnya dalam hal implementasi pembiayaan 

KUR Mikro Syariah dalam pengembangan usaha mikro dan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dalam hal peran KUR Mikro Syariah dalam 

pengembangan usaha mikro pada perbankan syariah khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran 

kepada pihak bank. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

KUR Syariah serta prosedur KUR Mikro pada BSI agar lebih mudah dalam 

memperoleh pembiayaan untuk usahanya. Selain itu, dapat dijadikan bahan 

referensi bagi pembaca dan peneliti berikutnya. 

1.6 Definisi Oprasional 

Untuk memudahkan mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar 

dapat diukur, dengan cara melihat pada indikator dari suatu konsep atau 

variabel, untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka penulis 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 

1. Implementasi  

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan (Peter Salim, 

1991:562).Implementasi juga dijelaskan sebagai suatu penerapan atau 

tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat 

dengan cermat dan terperinci sebelumnya. 
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2. Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan program pemerintah 

berupa pembiayaan modal kerja dan atau investasi usaha oleh BRI Syariah 

dengan jumlah paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta 

rupiah) kepada usaha produktif dan layak yang sumber dananya berasal 

sepenuhnya dari bank.(Muhamad Turmudi, 2017:29) 

Pembiayaan KUR mikro sayariah juga dijalaskan yaitu upaya 

memaksimalkan laba setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yaitu 

menghasilakan laba maksimal dan meminimalkan resiko yang mungkin 

timbul. 

3. Pengembangan Usaha Mikro 

Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan 

untukmembantu Usaha Mikro dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki guna meningkatkan atau mengembangkan usaha sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan yang diperoleh.(M. Sofiah, 2019:77) 

Pengembangan usaha mikro juga dijelaskan yaitu usaha yang sudah 

terespos dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju agar dapat 

meningkatkan omset penjualan. 

4. Usaha Mikro 

Usaha mikro merupakan usaha yang dikelola individu atau keluarga 

atau beberapa orang yang belum memiliki izin usaha secara tetap, dimana 

perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. 

(Muslimin Kara, 2013:274) 
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Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro yang di atur dalam 

undang-undang. 

5. Bank Syariah 

Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi islam. 

Yang dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsp-prinsip religious, 

berorientasi dunia dan akhirat. (Agus Marimin, 2015:77) 

Pengetian lain dari Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan syariat islam atau prinsip-prinsip hukum islam 

yang diataur dalam fatwah MUI. 

6. Peran 

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada 

situasi sosial tertentu.( W.J.S Poerwadarminto, 1984:735) 

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu 

status tertentu,maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari 

orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat 

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 

suatu jabatan tertentu. 

7. Mikro Syariah 

Suatu produk yang memiliki prinsip syariah yang teraplikasi pada 

produk, akad, ada oprasinalnya. Melayani kebutuhan pembiayaan serta 

malancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro. 

 

 


