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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha. Mikro. Kecil. dan. Menengah. merupakan. bentuk. kegiatan. sosial. ekonomi. 

rakyat. yang. berskala. kecil. dan. memenuhi. kriteria. kekayaan. bersih. atau. hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan. Adapun menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki. (Hamdani. 2020: 1,2) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia memiliki potensi yang sangat 

besar untuk bisa di kembangkan sebagai juru penyelamat perekonomian Nasional. Sejarah 

mencatat bahwa UMKM memiliki fleksibilitas dan ketagguhan dalam menghadapi krisis 

ekonomi yang menghantam Indonesia secara berkepanjangan di tahun 1997 (kompas, 28 maret 

2012). Dalam perjalanannya UMKM hampir tidak terganggu oleh krisis. Dimana hal ini justru 

bertolak belakang dengan sektor yang lebih besar yang justru tidak mampu bertahan ditengah 

kolapnya ekonomi dunia waktu itu. Mengungkapkan bahwa untuk bertahan dan terus sukses 

ditengah krisis membuat UMKM dianggap sebagai garda terdepan perekonomian rakyat 

Indonesia. Berdasarkan survey dan perhitungan PBS, UMKM telah mencetak kontribusi pada 

PDB hingga 6,5% pada tahun 2008 dan akhirnya meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam 

lima tahun terakhir. 

Berdasarkan gambaran sejarah, maka UMKM menjadi menarik untuk diperhatikan dan 

menjadi sektor yang dipertimbangkan dan dipikirkan berlangsungannya oleh pemerintah juga 

lembaga keuangan seperti microfinance, perbankan konvensional maupun syariah. Meski 

demikian dalam perkembangannya UMKM masih menentukan beberapa kendala permodalan, 

sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari menganggur dan 

diperkenankan memperoleh laba. Sedangkan adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan 

melakukan pembagian hasil dan risiko. (Mila Fursiana. 2018: 20) 
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Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), 

dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan 

kemiskinan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/investasi 

kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan 

layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM 

yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usahaproduktif antara 

lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan 

pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat 

langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. 

Mekanisme penyaluran KUR adalah melalui lembaga-lembaga keuangan dan koperasi seperti: 

Bank BUMN, Bank Umum Swasta, BPD, Pembiayaan, koperasi dan KUR Syariah yaitu Bank 

BSI. ( Mauli 2019:2-3). 

Penyaluran KUR berhubungan erat dengan adanya peran perbankan. Pada umumnya, 

dana KUR ini disalurkan oleh bank Konvensional yang masih menerapkan sistem bunga dalam 

pemberian kredit KUR. Kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perbankan alternativ yang 

menyediakan jasa perbankan yang beroprasi tanpa menggunakan bunga, menjadi hal yang perlu 

diperhatikan. Pasalnya penggunaan bunga di anggap tidak mampu menjawab permasalahan 

ekonomi yang timbul di masyarakat, sehingga lembaga keuangan menghadirkan konsep baru 

dalam dunia perbankan sepert Bank Syariah. (M.Sofiah, 2019:4) 

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program 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 Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di 

Indonesia.Pada Bank BSI KC. Kendari MT Haryono terdapat berbagai macam pembiayaan, 

yaitu salah satunya pembiayaan KUR. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/ 

pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan 
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plafond pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. 

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan 

kredit ini diperuntukan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi 

memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia. Bank BSI 

KC. Kendari MT Haryono ini mulai mengeluarkan produk atau pembiayaan KUR ini pada 

Tanggal 1 November 2020. Dari beberapa subjek di desa Lambusa, bahwa karena kurangnya 

ketersediaan lapangan pekerjaan, pada umumnya masyarakat beralih pada usaha kecil, home 

industri, dan usaha-usaha kecil lainnya agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

mereka. Untuk mendapatkan tambahan modal itu sendiri, mereka melakukan pembiayaan mikro 

pada perbankan atau pun lembaga keuangan lainnya, salah satunya pada perbankan syariah yang 

ada pada Desa Lambusa yaitu Bank BSI KC. Kendari MT Haryono. Dengan berbagai ciri yang 

terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan invertarisasi terhadap 

berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi 

lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan 

kondisi masing-masing UMKM. (Tanjung Azrul, 2017 : 96) 

Jumlah nasabah pembiayaan KUR di Bank BSI KC. Kendari MT Haryono berjumlah 17 

orang, dari 17 nasabah tersebut terdiri dari berbagai macam sektor indsutri dan usaha. Mulai dari 

sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, kerajinan, jasa dan lain-lain. 

Tabel : 1.1 

Nasabah Pembiayaan KUR BSI KC. Kendari MT Haryono 

No  Nama  Plafon  Usaha  No. Telepon  

1.  Bayu Dwi Saputra Rp. 22.840.000 Penjual Ikan 082293195387 

2. Zakariah  Rp. 22.840.000 Penjual Ikan 082348919079 

3. Sutejo Rp. 300.000.000 Budidaya Ikan 085240421507 

4. Aris Setiawan Rp  27.700.000 Penjual Ikan 082398058580 

5. Andi Andalia M. Rp. 45.000.000 Pakaian Jadi 081343711106 
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6. Khoirul Rijal L. Rp. 21. 200.000 Penjual Ikan 081526181534 

7. Saiun Rp. 250.000.000 Pakaian Jadi 085299965517 

8. Sugeng Triono Rp. 19.165.000 Penjual Ikan 081242464326 

9. Agus Fausi Rp. 90.000.000 Peternakan 

Ayam 

081341884810 

10. Sutatik Rp. 45.000.000 Budidaya Ikan 085338702897 

11. Slamet Harjo Rp. 35.000.000 Penjual Ikan 082348499408 

12. Wijianto Rp. 45.000.000 Budidaya Ikan 085330767478 

13. Nurfakin Rp. 30.000.000 Budidaya Ikan 081527765221 

14. Sumarno Rp. 35.000.000 Penjual Somay 082198205354 

15. Riska Rp. 130.000.000 Sembako  081343894239 

16. Tusiono Rp. 250.000.000 Bengkel Motor 085241906037 

17. Faizal Rp. 45.000.000 Warkop  082190601017 

 Sumber: Bank Syariah Indonesia KC. Kendari MT Haryono 

Dari semua Nasabah KUR BSI KC. Kendari MT Haryono, Penulis mengambil Delapan 

Nasabah KUR Bank BSI KC. Kendari MT Haryono sebagai informan penelitian. Mereka di 

antaranya adalah 3 Budidaya Ikan, 4 Penjual Ikan dan 1 Penjual Somay. Masing-masing 

menerima pinjaman bervariasi dari 21.000.000 sampai 300.000.000. Dari nasabah yang penulis 

teliti Bahwa 50% pembiayaan mikro Bank BSI KC. Kendari MT Haryono disalurkan pada 

pedagang usaha mikro dengan komposisi terbesar pedagang pangan, 25% sandang seperti 

pakaian dan peralatan rumah tangga sedangkan sisanya sebesar 25% di salurkan ke komunitas 

usaha lainnya. Diharapkan  pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) melalui penyaluran pembiayaan KUR di desa lambusa mampu meningkatkan 

pendapatan, meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, 

dan membawa nama Desa Lambusa menjadi lebih maju maju.  

Penjelasan Pada latar belakang Tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji 

mengenai langkah BSI KC. Kendari MT Haryono dalam menerapkan prosedur penyaluran 

pembiayaan KUR di desa lambusa. Alasan mengapa peneliti memilih judul penelitian ini karena 

desa lambusa merupakan salah satu nasabah di BSI KC. Kendari MT Haryono, serta di desa 
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lambusa tersebut sudah banyak pelaku UMKM yang berkembang atas dana KUR dari Bank BSI. 

Serta dampak dari pembiayaan KUR di desa lambusa mengalami kenaikan jumlah nasabah 

setiap tahunnya. Karena dengan adanya prosedur dari pembiayaan KUR yang baik maka bank 

dapat mencegah adanya risiko pembiayaan bermasalah, dan mengetahui bagaimana dampak 

setelah melakukan pembiayaan KUR. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk membuat 

skripsi dengan judul “Peran Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan KUR dalam 

Peningkatan Kewirausahaan Pelaku UMKM di Desa Lambusa” (Studi Kasus Pada Bank 

BSI KC. Kendari MT Haryono) 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini 

memfokuskan bagaimana cara Bank Syariah dalam meningkatkan/mengembangkan usaha para 

pelaku UMKM di desa Lambusa melalui pembiayaan KUR. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI KC. Kendari 

MT Haryono? 

2. Bagaimana dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank BSI KC. Kendari 

MT Haryono Terhadap Perkembangan UMKM di desa Lambusa? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di  BSI KC. 

Kendari MT Haryono. 

2. Untuk mengetahui Dampak pebiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM di Desa 

Lambusa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil. penelitian. diharapkan. dapat. digunakan. sebagai. sarana. untuk. menambah. 

dan. mengembangkan. ilmu. penetahuan. ekonomi., khususnya. dalam. bidang. 

pembiayaan. KUR. dan. UMKM... 
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b. Hasil.penelitian. diharapkan. dapat. bermanfaat. sebagai. bahan. dasar. pertimbangan. 

dan. bahan. ilmiah. yang. dapat. berguna. untuk. bahan. kajian. atau. informasi. bagi. 

pengelola. dana. KUR. dan. pelaku. UMKM 

2. Aspek Praktis 

a. Bagi. Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktik. 

b. Bagi penyalur Dana KUR 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu, memberikan 

perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan kepada penerima dana KUR atau 

pelaku UMKM 

c. Bagi pelaku UMKM  

Dari. hasil. penelitian. ini. diharapkan. dapat. dijadikan. informasi. yang. 

bermanfaat. untuk. pelaku. UMKM. agar. dapat. memperoleh. akses. dari. Bank. 

Syariah. Indonesia. dan. dimudahkan. dalam. memperoleh. dana. KUR. dari. Bank. 

Syariah. Indonesia. KC.. Kendari. MT. Haryono.. 

1.6 Definisi Operasional 

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. Perbankan Syariah 

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia 

seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), 

universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek 

yang haram. (Andrianto. 2019:23)  

2. Usaha Mikro Kecil Menengah 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM 

merupakan suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha 

yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memliki ciri atau 

karakteristik berbeda-beda. (Kurnia Cahya Lestari. 2020:40) 

3. Pembiayaan KUR 

Berdasarkan peraturan Mentri Keuangan (PMK) No. 135/PMK.05/2008 beserta 

perubahannya PMK No. 10/PMK.05/2009 dan PMK No. 22/PMK.05/2010 Tanggal 2010 

perihal fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat di tetapkan sebagai berikut, Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal 

kerja dan investasi yang didukung vasilitas penjaminan untuk usaha produktif. (ikatan bankir 

Indonesia. 2018 : 212) 

 


