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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Dilakukan penulusuran terkait penelitian-penelitian terdahulu untuk 

menghindari hasil penelitian yang serupa. Adapun referensi yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Penelitian Nurul Wardhani (2010) yang berjudul “Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Kuwarang 

cabang Gombong Surakarta”, menyatakan bahwa ada beberapa tahapan 

yang dilalui dalam pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong dan 

permasalahan hukum yang timbul atas pemberian KUR. Tahapan tersebut 

yaitu permohonan, analisis pembiayaan/ pemeriksaan, pemberian putusan, 

dan akad kredit/ pencairan, sedangkan permasalahan hukum yang timbul 

diantaranya adalah kredit macet.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

diatas adalah peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR 

dalam pengembangan usaha mikro. Persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. 

2. Hasil penelitian Indrawan Cahyadi (2010) yang berjudul “implementasi 

Program Kredit Usaha Rakyat dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat 

di BRI Unit Godean Yogyakarta”,  menyatakan bahwa BRI Unit Godean 1 

telah melaksanakan program dari pemerintah untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui kredit usaha rakyat. Program Kedit Usaha 
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Rakyat oleh BRI Unit Godean 1 mempunyai prospek ke depan khususnya 

masyarakat Godean yang menjadi nasabah KUR di BRI unit Godean 

1.Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR 

dalam pengembangan usaha mikro dikota kendari. Persamaannya adalah 

sama-sama membahas tentang implementasi Kredit Usaha Rakyat dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. 

3. Hasil penelitian Adrey Julianus Pinem (2011) yang berjudul 

“Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil 

pada bank BRI Unit Pekan Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, 

Kabupaten labuhan Batu Selatan”, menyatakan bahwa implementasi 

Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Pekan Tolan sudah 

berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil. Dapat 

dilihat dari data yang menunjukkan adanya kebijakan-kebijakan yang 

mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna 

mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses 

administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta 

adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dengan masyarakat. 

Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR 

dalam pengembangan usaha mikro dikota kendari.Persamaannya adalah 

sama-sama membahas tentang implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam 

mengembangkan usaha dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

4. Hasil penelitian Halimah (2012) yang berjudul “Pengaruh Efektifitas, 

Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha pada 
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Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro BRI Unit Buring Malang” 

menyatakan bahwa, variabel independen (efektifitas, pengawasan, dan 

pembinaan) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan usaha. 

Secara parsial variabel independen yang berpengaruh terhadap 

peningkatan usaha adalah variabel pengawasan, dan pembinaan sedangkan 

variabel efektifitas tidak berpengaruh. Sedangkan peneliti membahas 

tentang implementasi dan peran KUR dalam pengembangan usaha mikro 

dengan metode kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. 

5. Hasil penelitian Dewi Anggraini, Syahrir Hakim Nasution (2013) 

“Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di 

Kota Medan”, menyatakan bahwa modal KUR berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan pendapatan UMKM di Medan. Faktor paling 

dominan yang mendorong pengusaha UMKM untuk menggunakan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) adalah 37,31% karena tingkat bunga pinjaman BRI 

yang turun, 29,85% direkomendasikan oleh teman, 17,91% administrasi 

mudah, 7,46% jangka waktu pelunasan yang lebih lama, dan 7,46% 

pelayanan yang baik.Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi 

dan peran KUR dalam pengembangan usaha mikro dikota kendari. 

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Kredit Usaha Rakyat 

dan pengembangan usaha. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pembiayaan Bank Syariah  

a. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Muhammad Syafi‟i Antonio Pembiayaan adalah 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pokok 

pihak-pihak yang merupakan deficit unit.(Muhammad Syafi‟i Antonio, 

2001:160) Menurut Muhammad pembiayan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik 

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.(Muhammad, 

2011:304) 

Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu 

fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis 

utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan 

bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.(Ismail, 2011:106) 
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Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa istilah kredit tidak 

dikenal, karena Bank Syariah memiliki skema yang berbeda dengan Bank 

Konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang 

membutuhkan. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam 

bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang 

tetapi merupakan investasi yang diberikan Bank kepada nasabah dalam 

melakukan usahanya. (Ismail, 2011:106) Dalam ajaran Islam dijelaskan 

bahwa bunga atau apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu 

haram hukumnya. Berikut QS. Al-Baqarah ayat 278, ayat terakhir yang 

diturunkan mengenai riba: 

ْؤِمىٍِهَ  ۟ا إِن ُكىتُم مُّ ٰٓ بَى  َ َوَرُسو۟ا َما بَقَِى ِمَه ٱنشِّ أٌَُّهَا ٱنَِّزٌَه َءاَمىُىا۟  ٱتَّقُى۟ا ٱَّللَّ
ٰٓ  ٌَ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman.” 

Larangan riba dalam hadits, amanat terakhir Rasulullah pada 

tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah menyampaikan: 

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti 

akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. 

Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang 

pokok)kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun 

mengalami ketidakadilan.” 

Dari sanalah dipahami bahwa riba merupakan pendapatan yang 

diperoleh secara tidak adil. Riba berdampak negatif terhadap ekonomi 

maupun sosial masyarakat. Penyaluran pembiayaan dilakukan dengan 

semangat tolong-menolong dalam kebajikan dan kebaikan, oleh sebab itu 

aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang utama dalam kegiatan bisnis. 
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Filosofi penyaluran pembiayaan sebagai upaya penyebaran kemaslahatan 

untuk masyarakat, bukan sekedar mencari keuntungan. Secara eksplisit 

dinyatakan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu‟ah ayat 10: 

 ِ ِم هللاَّ َْض ْه ف ىا ِم غُ تَ ابْ َْسضِ َو وا فًِ اْْل ُش َِش ت اوْ َ ةُ ف ََل َتِ انصَّ ٍ ُِض ا ق رَ ِ ئ َ ف

ُحىنَ  ِ ه فْ ُ ْم ت َّكُ ه عَ َ ا ن ًٍش ِ ث َ كَ وا هللاَّ ُش كُ اْر  َو

Terjemahnya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung." 

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan, yaitu 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada 

pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang diberikan pasti akan 

terbayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan kepercayaan 

sehingga berkewajiban untuk mengembalikann pembiayaan yang telah 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat 

akad pembiayaan. (Ismail, 2011:107) 

b. Manfaat Pembiayaan 

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat 

bagi bank sendiri, debitur/nasabah dan pemerintah. Manfaat pembiayaan 

bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai 

akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah 

dengan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan 

dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam 

memahami secara rinci aktivits usaha para debitur diberbagai sektor usaha. 

(Ismail, 2011:110) 
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Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan 

pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana bebrapa waktu 

kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang 

diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang 

di sesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan debitur membayar 

kembali pembiayaan. 

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk 

mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan 

kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan 

dapat menciptakan lapangan kerja, penyerapan jumlah tenaga kerja 

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan 

meningkatkan pendapatan negara. (Ismail, 2011:111) 

c. Akad Pembiayaan 

Menurut (Ascarya,2011) Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) 

atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang 

terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus akad berarti ijab 

(pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 

berpengaruh pada sesuatu.  

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-

MUI/II/2005, akad merupakan transaksi atau perjanjian syar‟i yang 

menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan PBI No. 10/16/PBI/2008 

tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007, akad berarti kesepakatan 
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tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain 

yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 

dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan 

Syariah. Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, akad 

diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan 

pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing 

pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

Akad pembiayaan dibuat berdasarkan Surat Persetujuan 

Pembiayaan (SPP)/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) dari 

bank selaku penyedia dana. SPP/SPPP wajib disetujui nasabah, dengan 

begitu terjadi kesepakatan awal mengenai pemberian dan penerimaan 

pembiayaan. 

Akad atau transaksi yang digunakan Bank Syariah dalam oprasinya 

terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan 

sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru’) turunan dari tijarah 

adalah perniagaan (al-bai’) yang berbentuk kontrak pertukaran dan 

kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. (Ascarya,2011:37) 

Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang 

denganmenegaskan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli 

membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29 dan hadis Nabi: 
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َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِِتَاَرًة   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

  َعْن تَ َراٍض ِمْنُكْم َوََل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما
Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

 

ٍُْع َعْه تََشاضٍ أَبَا َسِعٍٍذ اْنخُ  َما اْنبَ ٍِْه َوَسهََّم: إِوَـّ ُ َعهَ ِ َصهَّى هللاَّ ْذِسيَّ ٌَقُىُل: قَاَل َسُسىُل هللاَّ  

Dari Abu Sa‟id al-Khudry bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, 

Artinya: 

 “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” 

Murabaha merupakan produk unggulan perbankan syariah yang 

diformulasikan menjadi pembiayaan, dengan mengambil keuntungan dari 

selisih harga beli dengan harga jual.(Ummi Kalsum dan Rahmi,2017:57) 

Ada tiga brntuk akad jual beli yang sudah banyak dikembangkan 

sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan inverstasi 

dalam bank syariah, yaitu murabahah, salam, dan 

istishna‟.(Antonio,2001:101) Jaminan yang digunakan dalam akad yang 

berpola jual beli bertujuan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main 

dengan pesanan. Dalam teknis oprasionalnya, jaminan yang bisa diterima 

untuk pembayaran utang bisa berupa barang yang 

dipesan.(Antonio,2001:105) 

Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi 

jual beli dalam murabahah, yaitu bank syariah sebagai penjual dan 

nadabah sebagai pembeli. Sebelum transaksi jual beli dilaksanakan, bank 
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syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai barang yang akan 

dibeli, spesifikasi dan kualitas barang, serta harga jual. 

a.) Bank syariah dan nasabah melakukan akad, dalam akad ditetapkan barang 

yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual 

barang. Akad murabahah yang dilakukan bank syariah dan nasbah harus 

bebas riba. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli adalah 

barang yang tidak bertentangan dengan syariah islam. 

b.) Berdasarkan akad, bank syariah membelikan barang sesuai dengan 

keinginan nasabah. Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian harga 

pembelian barang yang disepakati spesifikasinya. Bank syariah dapat 

membeli barang atas nama bank sendiri maupun melalui supplier. Semua 

hal yang berkaitan dengan pembelian harus disampaikan oleh bank syariah 

kepada nasabah. 

c.) Kemudian atas perintah bank syariah, supplier mengirimkan barang 

kenasabah 

d.) Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang lalu 

melakukan pembayaran. 

e.) Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati. Pembayaran bisa secara tunai, tangguh, ataupun diangsur. 

Lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur. 

(Ismail,2011:139-140) 

Untuk mencegah terjadi kerusakan atau penyalagunaan akad, pihak 

bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah jika bank hendak 
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mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Menurut Fatwah Dewan 

Syariah Nasional mengenai ketentuan umum murabahah dalam bank syaraih, 

jika bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 

pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara 

prinsip milik bank syariah.(Basaria Nainggolan,2016:142) 

Terdapat akad pelayanan jasa dalam bank syariah, diantaranya 

wakalah. Wakalah menurut (Syafi‟i Antonio,2001) berarti pendelegasian, 

penyerahan, atau pemberian amanat. Pengertian lain menurut Bank Indonesia, 

wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima 

kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. 

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

a.) Pembiayaan investasi, diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah untuk 

pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum pembiayaan investasi ini di 

tunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek 

pengembangan, modernisasi peralatan/ perlengkapan, serta perluasan 

usaha. 

b.) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha 

seperti  kebutuhan bahan baku dan pembelian barang-barang dagangan. 

Pembiayaan ini deperlukan karena beberapa alasan seperti diversifikasi 

usaha dan produk, tagihan dari supplier lebih cepat dibandingkan dengan 
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pembayaran dari costomer, dan penambahan persediaan barang atau 

menjaga persediaan pada level minimum 

c.) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian 

yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif. (Ismail,2011:114) 

d. Proses Pembiayaan  

Proses pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a.) Permohonan pembiayaan 

b.) Pengumpulan data dan invesigasi 

Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang 

menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. 

Data yang diperlukan antara lain: (Zulkifli, 2003:143) 

(1) Legalitas usaha 

(2) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP) 

(3) Kartu keluarga dan surat nikah 

(4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir 

(5) Past performance 1 tahun terakhir 

(6) Bisnis plan 

(7) Data obyek pembiayaan 

(8) Data jaminan 
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c.) Analisis pembiayaan 

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai 

kebijakan Bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisis 

5C yang meliputi: 

1.) Character (karakter) 

Menurut (Sunarto Zulkifli,2003:144) analisis karakter merupakan 

pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam 

menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal dikemudian hari terhadap 

orang yang beritikad buruk seperti penipu, palaku kejahatan dan lain-lain. 

Untuk memperkuat data ini dapat dilakukan hal sebagai berikut: 

a.) Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan 

verifikasi data dengan interview. Apabila datanya benar, maka calon 

nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan 

yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa 

merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.  

b.) BI Checking; BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat 

pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang 

ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga 

memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.  

c.) Bank Checking; Bank Checking dilakukan secara personal antara sesama 

officer bank, baik bank yang sama maupun bank yang berbeda.  
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2.) Capacity (Kemampuan) 

Menurut (Sunarto Zulkifli,2003:145) kapasitas calon nasabah sangat 

penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar 

semua kewajibannya. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata 

mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk 

perorangan, hal ini dapat terindikasi dari referensi atau curriculum vitae yang 

dimilikinya. Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan 

past performance usaha. 

3.) Capital (Modal) 

Menurut (Sunarto Zulkifli,2003:146) analisa modal diarahkan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap 

usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan 

analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk 

mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang 

dimaksud. 

4.) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)  

Menurut (Sunarto zulkifli,2003),  analisa diarahkan pada kondisi 

sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 

usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan Bank antara lain 

keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon 

nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha 

dimasa akan datang, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan 

usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, kebijakan pemerintah 
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yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait 

didalamnya. 

5.) Collateral (Jaminan) 

Menurut (Sunarto Zulkifli, 2003:147)  dalam bukunya Panduan Praktis 

Transaksi Perbankan Syariah, jaminan harus mampu mengcover risiko bisnis 

calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain: 

(1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan  

(2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.  

(3) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat 

dilindungi.  

(4) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio jaminan, 

maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon 

nasabah  

(5) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan 

marketable suatu jaminan.  

d.) Persetujuan pembiayaan 

e.) Pengumpulan data tambahan 

f.) Pengikatan 

g.) Pencairan 

h.) Monitoring. (Sunarto Zulkifli, 2003: 138) 
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2.2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah 

a. Pengertian KUR Mikro Syariah 

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka 

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro 

Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan 

investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.Pemberian 

penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses 

pada sumber pembiayaan UMKM-K. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja 

atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat 

ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak 

namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum 

cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses 

pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing 

usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana 

Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas 

penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan 

Jamkrindo Syariah.Penjaminan pembiayaan merupakan suatu kegiatan 

pelengkap bagi suatu pembiayaan. 
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1.) Pengembangan Usaha 

(a) Pengertian Pengembangan Usaha 

Menurut (Brown dan Patrello,1976) pengembangan usaha adalah 

suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan 

masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat maka lembaga 

bisnispun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, sambil memperoleh laba. 

Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha adalah 

perdagangan yang dilakukan oleh orang yang terorganisasi untuk 

mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Hughes dan Kapoor, 

pengembangan usaha adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi 

untuk menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan 

keuntungan. 

(b) Unsur-unsur Pengembangan Usaha 

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 

(dua), yaitu: 

(1) Usaha Internar 

a. Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan 

usahanya menjadi lebih besar.  

b. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak 

barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus 

digunakan untukmengembangkan produk dan lain-lain.  
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c. Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui seberapa 

besar pemasukan dan pengeluaran produk. 

(2) Unsur Eksternal 

a. Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.  

b. Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam 

seperti meminjam dari luar.  

c. Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha.  

d. Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum 

ditemui. 

e. Cakupan jajaran produk. 

b. Anggunan dan Penyaluran KUR Mikro Syariah 

Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada 

Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah 

Penerima Fasilitas. Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha atau 

objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak diwajibkan dan tanpa 

perikatan. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha 

produktif yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; 

sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah 

wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif 

minimal mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite 

Kebijakan dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR 

Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon 
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penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor. Hal ini dalam rangka 

optimalisasi penyaluran KUR Mikro Syariah. 

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, berikut 

adalah rincian usaha produktif per sektor ekonomi, sektoryang dibiayai KUR 

(mengacu pada Laporan Bank Umum Sektor Ekonomi): 

1.) Sektor Pertanian 

Seluruh usaha di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman 

holtikultura, perkebunan, dan peternakan 

2.) Sektor Perikanan 

Seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk penangkapan dan 

pembudidayaan ikan. 

3.) Sektor Industri Pengolahan 

Seluruh usaha di sektor industri pengolahan, termasuk industri kreatif 

di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung 

kegiatan ketahanan pangan. 

4.) Sektor Perdagangan 

Seluruh usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang 

eceran. 

5.) Sektor Jasa-jasa 

Seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan 

makanan; sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi; sektor real 

estate, usaha persewaan, jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; sektor jasa 

kemasyarakatan, social budaya, hiburan, perorangan lainnya. 
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c. Jenis KUR Syariah 

Jenis penyaluran KUR Syariah menurut Kementrian Koordinator 

Bidang Perekonomian RI ada 4, yaitu: 

1.) KUR Mikro 

2.) KUR Kecil 

3.) KUR Penetapan TKI 

4.) KUR Khusus 

2.2.3 Usaha Mikro 

a. Pengertian Usaha Mikro 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro 

adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah usaha yang dimiliki 

oleh sumber daya lokal dengan teknologi sederhana. Berdasarkan UU No. 20 

Tahun 2008, jumlah aset maksimal usaha mikro sebesar Rp 50 juta dan omset/ 

hasil penjualan per tahun maksimal Rp 300 juta. 

Menurut (Febra Robiyanto,2004:4), usaha mikro bergerak dalam 

berbagai jenis pekerjaan, antara lain usaha jasa, usaha perdagangan, usaha 

industri, usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurut 

(Kwartono,2007:26), Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara garis besar 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: 

(a) Usaha Perdagangan, meliputi pengecer, keagenan, ekspor/impor produk 

lokal, dan sektor informal.  
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(b) Usaha Pertanian, meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan.  

(c) Usaha Industri, meliputi industri pertambangan, kerajinan, konveksi, 

makanan dan minuman.  

(d) Usaha Jasa, meliputi konsultan, restoran, bengkel, konstruksi, transportasi, 

pendidikan, dan telekomunikasi.  

b. Ciri-ciri Usaha Mikro 

Menurut (LPPI dan BI,2005:14) dalam Profil Bisnis UMKM, usaha 

mikro mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

(a) Jenis barang/komoditi usahanya sewaktu-waktu dapat berganti, tidak 

selalu tetap.  

(b) Tempat usaha sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.  

(c) Belum melakukan administrasi keuangan, bahkan yang sederhana 

sekalipun, serta tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan 

usaha.  

(d) Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata relatif 

sangat rendah dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai.  

(e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.  

(f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP.  

c. Permasalahan Usaha Mikro 

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro terbagi 

dalam faktor internal dan eksternal, meliputi: 
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1.) Faktor Internal  

(a) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan  

Faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu usaha 

adalah permodalan. Kurangnya permodalan usaha mikro disebabkan 

karena pada umumnya usaha mikro merupakan usaha yang sifatnya 

tertutup yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat 

terbatas Sedangkan modal pinjaman dari bank sulit diperoleh karena 

persyaratan secara administratif dan teknis. Persyaratan yang menjadi 

hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai 

agunan. 

(b) Kurangnya transparansi  

Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak 

diberitahukan oleh generasi awal pembangunan usaha kepada pihak yang 

selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menyebabkan 

kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. 

(c) Kualitas sumber daya manusia  

Keterbatasan kualitas SDM usaha mikro sangat berpengaruh 

terhadap manajemen pengelolaan usahanya sehingga usaha tersebut sulit 

untuk berkembang secara optimal.(Etty Mulyani,2016:135) 

2.) Faktor Eksternal 

Faktor dari pihak eksternal terkait permasalahan yang dihadapi dalam 

usaha KUR Mikro meliputi: (Etty Mulyani,2016:139) 
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(a) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha  

(b) Terbatasnya akses informasi  

(c) Terbatasnya akses pasar  

(d) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif  

(e) Implikasi otonomi daerah  

(f) Implikasi perdagangan bebas  

(g) Pungutan tidak resmi/liar  

(h) Sifat produk dengan ketahanan pendek.  

2.2.4 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah 

lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai 

perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut 

dapat berasal dari peran itu sendiri, individu, yang mengendalikan peran 

terebut,masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran 

tersebut (Hutami & Charir, 2011).  

Selanjutnya, sosiolog Glen Elder (1975) memperluas penggunaan teori 

peran dengan pendekatan life cours. Artinya setiap masyarakat memiliki 

harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai 

dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada 

hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai perilaku sosial atau 

pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang 

ditempatinya dilingkungan kerja dan masyarakat (Gratia & Septiani, 2014) 
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Dimasa Orde Baru pengembangan UMKM terus berlanjut. Pemerintah 

Orba membuat No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil guna memberdayakan 

Usaha Kecil. UU ini berisi XI bab dan 38 Pasal dan mengatur pelaksanaan 

pemberdayaan UMK di Indonesia.  

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang 

semakin dinamis dan global, UU No.9 tahun 1995 tentng Usaha Kecil, yang 

hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti agar usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan, kepastian, dan keadilan 

usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. 

Dalam UU tersebut disebutkan peran pemerintah untuk memberdayakan 

UMKM antara lain: 

a. Bersama pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengembalian 

kesempatan berusaha (Pasal 13).  

b.  Bersama pemerintah daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang 

(Pasal 14 Ayat 2).  

c. Bersama pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam 

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain 

dan teknologi (Pasal 16 Ayat 3).  

d. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 

22).  
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Dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional, 

strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bidang UMKM dan 

Koperasi antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan 

akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah 

produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta 

peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Peningkatan 

akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan UMKM dilakukan 

melalui pengembangan lembaga pembiayaan/ Bank UMKM dan Koperasi, 

serta optimalisasi sumber pembiayaan non Bank, Integrasi sistem informasi 

debitur UMKM dari lembaga pembiayaan Bank dan non Bank, peningkatan 

kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang serta advokasi 

pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Berdasarkan dalam kerangka berfikir diatas yang merupakan alur 

berpikir, pemerintah mulai merancang program KUR pada tahun 2007 

sebagai respon atas intruksi presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan 

percepatan pengembangan sektor rill dan pemberdayaan usaha mikro kecil 

dan menegah (UMKM) serta ketentuan umum KUR 2018 oleh 

PERMENKO No.11 Tahun 2017. Keputusan presiden tersebut ditinjak 

lanjuti dengan ditanda tanganinya nota pemerintah, dalam lembaga 

penjaminan dan perbankan tentang penjaminan kredit/pembiayaan kepada 

UMKM dan koprasi atau yang lebih populer dikenal dengan istilah 

program KUR. Dengan tujuan adanya KUR dikehendaki memberikan 

peran terhadap perkembanagan UMKM di indonesia untuk memberikan 

kemudahan pemberian kredit kepada UMKM. 

BSI SyariahAbdSilondae 2 mengeluarkan program KUR kemudian 

program ini akan disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dan 

tambahan atau pinjaman untuk usaha mereka. Setelah program berjalan 

pihak bank memastikan program telah berjalan secara produktif dan 

efektif sehingga tercapainya target penyaluran dalam program KUR. 

Mengenai perkembanagan KUR sektor produktif yang lebih banyak 

menerima program kredit usaha rakyat ada pada sektor perdagangan. 

Implementasi dalam penyaluran KUR dan pengarunya terhadap 

peningkatan kinerja usaha mikro kecil dapat diukur menggunakan lima 

aspek yaitu aspek ketetapan sasaran, aspek ketepatan waktu, aspek 

ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasbah, aspek ketetapan beban 
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kredit dan aspek ketetapan prosedur. Setelah itu dilihat bagaimana dampak 

dari adanya KUR bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah 

sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementrian Koordinator 

Bidang Perekonomian Republik indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


