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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini di antara lain yaitu: 

1. Mauli Khairul Hakim, melakukan penelitian dengan judul “Peran Pembiayaan KUR 

Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim di Kabupaten Kudus (Studi Kasus 

Bank BRI Syariah Cabang Kudus)”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran 

KUR itu sendiri dalam pemberdayaan UMKM oleh BRI Syariah cabang Kudus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa KUR sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM 

dari segi modal, omzet, keuntungan serta jumlah jam kerja. Persamaan penelitian penelitian 

ini adalah metode yang digunakan pendekatan kualitatif serta pokok pembahasan. 

Sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitiannya di BRI Syariah Kudus. 

Sedangkan penelitian ini di Bank BSI KC. Kendari MT Haryono. 

2.  Nor Fakhriah, dengan judul penelitian yaitu “Tingkat Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) pada Bank Syariah di Banjarmasin”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan mekanisme 

dan tingkat pembiayaan dan kendala dalam penyaluran KUR di Bank Syariah dalam rangka 

meningkatkan pembiayaan KUR di Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam penyaluran KUR ada beberapa mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi saat 

pengajuan KUR di Bank Syariah, dalam prosedur penyaluran KUR juga memiliki kendala-

kendala didalamnya, namun kendala tersebut mampu di minimalisir oleh pihak Bank 

Syariah. Persamaan penelitian Fakhrin dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian dan objek 

penelitian. Pada penelitian Fakhrin fokus penelitiannya yaitu mekanisme dan tingkat 

pembiayaan, kendala dalam penyaluran KUR dan objek penelitiannya di Bank Syariah 

Banjarmasin. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Peran Perbankan Syariah Melalui 

Pembiayaan KUR dalam Peningkatan Kewirausahaan Pelaku UMKM di Desa Lambusa. 

3. Nafiul Maftuh, judul penelitian “Pembiayaan Progam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singosari”. Dalam skripsi ini menjelaskan  
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pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Singosari Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BSM adalah pembiayan dengan nilai dibawah 5 (lima) 

juta rupiah dengan yang besarnya coverage penjaminan maksimal 70 % dari plafon.  

4. Penilitian yang dilakukan oleh Tiara Juliana Jaya dengan judul “Analisis Pengaruh Kredit 

Usaha Rakyat  Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil di Kota Metro”, penelitian ini 

menggunakan penelitian regresi atau suatu analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh 

antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan hasil perhitungan secara statistik KUR, lokasi 

usaha dan lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap nilai produksi usaha mikro 

kecil Industri Pengolahan. Besarnya pengaruh variabel KUR, lokasi usaha dan lama usaha 

berdasarkan hasil perhitungan dapat nilai R2 sebesar 0,979. Hal ini menunjukkan variabel 

KUR, Lokasi usaha dan Lama usaha dalam menjelaskan variasi nilai produksi sebesar 

97,9%, sisanya 2,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti di luar model 

penelitian. 

5. Siti Maratus Sholikah, dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Penyaluran Pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Syariah Kediri Terhadap Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kediri” menjelaskan bagaimana prosedur penyaluran 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank BRI Syariah (BRIS) KCP Kediri yaitu, 

pemasaran KUR Mikro dari karyawan dan pengelola, nasabah mendatangi BRIS untuk 

mencari informasi dan Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon nasabah, permohonan dan pemrakarsa kredit, analisa kredit yang 

dilakukan oleh pihak Bank, dan pencairan kredit/Akad kredit. Dan selanjutnya menjelaskan 

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dalam menyalurkan UMKM di Bank BRI 

Syariah KCP Kediri yaitu, Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan melalui 

beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap 

pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/ akad kredit.  Calon 

debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis beserta 

syaratsyarat lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Pada 

pelaksanaan pemberian Kredit usaha Rakyat untuk KUR Mikro atau KUR yang plafondnya 
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sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat diberikan tanpa agunan, 

namun agunan tambahan tetap diminta oleh pihak BRIS. Hal ini bertujuan untuk 

menanggulangi resiko kredit sebesar 30% Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

jenis deskriptif.  Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawaancara mendalam dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan pola interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Tabel : 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Yang Sekarang 

No Penelitian  Persamaan  Perbedaan 

1 Mauli Khairul Hakim, 

penelitian Yang berjudul: 

Peran Pembiayaan KUR 

Terhadap Perkembangan 

UMKM Masyarakat 

Muslim di Kabupaten 

Kudus (Studi Kasus 

Bank BRI) 

- Jenis Penelitian 

Kualitatif  

- Pokok bahasan 

mengenai 

perbedaaan 

keadaan sebelum 

dan setelah 

menggunakan dana 

KUR. 

Objek penelitiannya di 

Bank BRI Syariah 

Kudus, sedangkan 

penulis di Bank BSI 

KC. Kendari MT 

Haryono. 

2 Nor Fakhriah, penelitian  

yang berjudul: Tingkat 

Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada 

Bank Syariah di 

Banjarmasin. 

- Jenis Penelitian 

Kualitatif 

- Pada penelitian 

Fakhrin fokus 

penelitiannya yaitu 

mekanisme dan 

tingkat pembiayaan, 

kendala dalam 

penyaluran KUR dan 

objek penelitiannya di 

Bank Syariah 

Banjarmasin. 
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Sedangkan penelitian 

ini berfokus pada 

peran dan kontribusi 

Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) BSI terhadap 

perkembangan Usaha 

Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

di desa Lambusa. 

 

3 Nafiul Maftuh, judul 

penelitian “Pembiayaan 

Progam Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Pada 

Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang 

Pembantu Singosari” 

- Jenis penelitian 

Kualitatif 

- Penelitian yang 

dilakukan Nafiul 

Miftah hanya fokus 

membahas tentang 

pembiayaan 

program Kredit 

Usaha Rakyat di 

BSM. 

- Sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan berfokus 

pada bagaimana 

kontribusi Kredit 

Usaha Rakyat di 

BSI KC. Kendari 

MT Haryono dalam 

meningkatkan 

UMKM di desa 
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Lambusa  

4 Penilitian yang dilakukan 

oleh Tiara Juliana Jaya 

dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kredit Usaha 

Rakyat  Terhadap Nilai 

Produksi Usaha Mikro 

Kecil di Kota Metro” 

Penelitian ini sama-

sama melihat 

pengaruhnya antara 

dua variable atau 

lebih 

- Penelitian ini 

terletak pada metode 

penelitian yang ia 

gunakan yaitu 

dengan cara regresi 

atau suatu analisis 

- Sedangkan dalam 

penelitian yang saya 

lakukan yaitu 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif.  

 

5 Siti Maratus Sholikah, 

dalam tugas akhir yang 

berjudul “Peran 

Penyaluran Pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Kediri 

Terhadap Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah di 

Kabupaten Kediri” 

Sama- sama 

menggunakan 

metode kualitatif dan 

sumber data yang 

digunakan yaitu data 

primer dan data 

skunder 

Objek penelitiannya di 

Bank BRI Syariah 

Kediri, sedangkan 

penulis di Bank BSI 

KC. Kendari MT 

Haryono. 

2.2 Landasan Teori 

Berdasarkan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literature-literature yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti. Maka penulis mendemostrasikannya sebagai berikut:  

2.2.1 Teori Pembiayaan 
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 Menurut Kasmir (2013) pembiayaan (financing) adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anataara 

bank dengn pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tetentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Adapun indikator pembiayaan meneurut kasmir terdiri dari: 

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan 

(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang 

akan dating. 

b. Kesepakatan, yaitu suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani 

hak dan kewajiban masing-masing. 

c. Jangka waktu, yaitu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah di 

sepakati, jangka waktu tersebut terdiri dari jangka pendek, menengah dan panjang. 

d. Resiko, yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah 

tanpa ada unsur. 

e. Balas jasa, balas jasa berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil. 

Menurut M. Nur Rianto AL-Arif (2017) pembiayaan atau financing adalah pendanaan 

yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (trust), yaitu kepercayaan yang diberikan 

oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa 

dana yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan 

kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterimanya sesuai dengan jangka waktu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah 

diterima sesui dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan. 

Adapun indikator pembiayaan menurut M. Nur Rianto AL-Arif: 
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1. Kepercayaan  

2. Penerima dana 

Menurut Muhammad (2005) pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi 

bank syariah. Pembiayaan ini yang dilaksanakan oleh perbankan syariah terkait dengan 

stakeholder, yakni: 

a) Pemilik  

Dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan 

atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

b) Pegawai  

Para pegawai mengaharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang 

dikelolanya. 

c) Masyarakat  

Pemilik dana, sebagaimana pemilik mereka mengharapkan dari dana yang 

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. 

Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana bagi para debitur mereka terbantu 

dalam menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan. 

Masyarakat umumnya-Konsumen, masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh 

barang-barang yang dibutuhkannya. 

d) Pemerintah  

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan 

Negara dan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang 

diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan) 

e) Bank  

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank 

dapat meneruskan dan mengembangkan usaha agar tetap survival dan meluas jaringan 

usahanya, sehingga makin banyak masyarakat yang dapat di layani.  

Menurut mokhtar etal (2005) pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana yang 

diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana 
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yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. 

Bank juga harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau 

penyaluran dana pada masyarakat, salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah yaitu 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. 

Adapun indikator pembiayaan menurut Mokhtar Etal: 

1. Pertimbangan  

2. Pengambilan keputusan 

3. Penyaluran dana 

Menurut Danu Pranata (2013) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong 

sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana. Dapat disismpulkan bahwa pembiayaan 

ada karena persetujuan dan kesepakatan antara pihak yang membiayai (bank) dan dibiayai 

(peminjam) yang sedang membutuhkan dana atau kekurangan dana dengan mewajibkan 

pihak yang dibiayai (peminjam) mengembalikan uang tersebut dengan tempo yang panjang 

maupun singkat.  

Adapun indikator pembiayaan menurut Danu Pranata: 

1. Persetujuan 

2. Kesepakatan 

2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan 

1. Bank Syariah 

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang 

membutuhkan dana. 

2. Mitra Usaha/Partner 

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna 

dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

3. Kepercayaan  
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Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan 

bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai 

dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan 

kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak 

penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi 

kewajibannya. 

 

4. Akad  

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara 

bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

5. Risiko  

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung 

risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian 

yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. 

6. Jangka Waktu 

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali 

pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara 

lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka 

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan 

jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 

tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih 

dari 3 tahun. 

7. Balas Jasa  

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syaariah, maka nasabah 

membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan 

nasabaah.(Drs. Ismail. 2001:84-85) 

2.2.3 Persiapan Pemberian Pembiayaan 
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Persiapan pembiayaan adalah tahapan persiapan atau proses awal dalam melakukan 

proses pemberian pembiayaan. Tahap ini sangatlah penting apalagi terhadap pihak nasabah 

yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Informasi lain yang diberikan 

oleh pihak bank antara lain tetanga tata cara pengajuan pembiayaan, syarat-syarat untuk 

memperoleh fasilitas pembiayaan. 

Kegiatan ini tentu saja pihak bank akan menggali informasi lebih dalam mengenai 

nasabah dengan cara mengumpulkan informasi tentang calon nasabah, baik dengan cara 

wawancara, atau meminta bahan tertulis secara langusung kepada pihak yang bersangkutan. 

Informasi tersebut harus memiliki gabaran tentang kondisi suatu usaha calon nasabah yang 

menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan penggunaan dari 

biaya tersebut, lokasi usaha, jaminan dan surat-suratnya, serta peralatan yang dimiliki. 

Pihak bank biasanya memberikan formulir permohonan pembiayaan kepada calon 

nasabah dimana terdapat keterangan informasi yang diperlukan oleh pihak bank. Dari data-

data yang telah dikumpulkan, baik dari hasil wawancara, tertulis, intern bank, kemudian 

diolah dalam laporan pengenalan proyek. Formulir permohonan pembiayaan akan memuat 

hal-hal berikut: 

 Keterangan mengenai perohonan pembiayaan yang diminta. 

 Hubungan pembiayaan dimasa lalu 

 Keterangan mengenai pembiayaan yang diminta 

 Gambaran usaha 3 tahun yang lalu 

 Rencana proyek usaha 3 tahun mendatang (andaikan pembiayaang diberikan) 

(Andrianto, 2019:325-326) 

2.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan 

Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokan berdasarkan jangka waktu, 

sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokan berdasarkan sifat 

penarikan dan cara pelunasan. 

a. Jenis Pembiayaan berdasarkan Tujuan Penggunaan 
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Berdasaran tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi: 

1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang 

dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya 

untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk 

keperluan pribadi. Pembayaran kembali ke pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari 

gaji, bukan dari objek yang dibiayainya.jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis 

pembiayaan konsumtif seperti Pembiayaan Perumahan, Pebiayaan Mobil, Krtu 

Pembiayaan. 

2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan 

usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembiayaan 

yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial seperti Pembiayaan Bilateral (yaitu 

fasilitas pembiayaan yang diberikan keada nasabah oleh hanya satu bank), Pembiayaan 

Sindikasi (yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga 

keuangan membiayai suatu proyek/usaha tertentu. 

b. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu 

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokan menjadi: 

1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu 

pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya 

berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industry dan sektor lainnya. 

2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu 

pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh 

pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja 

untuk kontruksi. 

3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu 

pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang 

adalah untuk pembiayaan pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-

lain. 

c. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad Pembiayaan 
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Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan penjanjian atau akad. Akad 

pembiayaan adalah suatukesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang 

menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian 

atau akad dikelompokan menjadi: 

1) Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan 

dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istishna, dan salam. 

2) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas fasilitas 

pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada 

nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini 

meliputi pembiayaan mudharabah, dan musyarakah. 

3) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang berlandaskan perjanjian atau sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan 

nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. 

4) Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam meminjam, yaitu fasilitas 

pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan 

nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut Qard. (Andrianto, 2019:331-337) 

2.2.5 Fungsi Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, 

pengusaha, lembaga badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci 

pembiayaan memiliki fungsi antara lain: 

1. Pembiayaan dapat meninkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Hal ini seandainya 

belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu 

melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa. 

2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat 

mempertemukan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk 

mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. 
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Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan 

kepda pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif,  karena dana tersebut 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana. 

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong 

meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uaang akan 

mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada 

jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki 

dampak pada penurunan harga. 

4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. 

Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki 

dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan 

pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengelolah bahan baku 

menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan 

ekonomi lainnya. (Drs. Ismail. 2001:85-86) 

2.2.6 Dasar Hukum Pembiayaan 

Dasar hukum Secara normatif dalam hukum islam, keharusan perjanjian dibuat secara 

tertulis adalah terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282 sebagaimana telah dikemukakan 

pada pembahasan mengenai asas tertulis Al- Kitabah dalam bermuamalah tidak secara tunai 

dalam waktu tertentu hendaknya dituliskan, dibacakan dan terdapat dua orang saksi 

ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َولْيَْكتُْب بَيْنَُكْم َكا  تِب  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تََدايَنْتُْم بَِدْيٍن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ

ُ ۚ فَْليَْكتُْب َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ   بِاْلعَْدِل ۚ َوََل يَأَْب َكاتِب  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َوََل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا ۚ  َوْليَتَِّق َّللاَّ

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 

Dalam surat an-nisa ayat 29 berbunyi: 
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نَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَكُوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمنُْكْم ۚ َوََل يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَيْ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

 

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, sesunguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.” 

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah ayat 280: 

ةٍ ۚ َوأَْن تََصدَّقُوا َخْير  لَُكْم ۖ إِْن ُكْنتُْم تَعْلَُمونَ َوإِْن َكاَن ذُو ُعْسَرةٍ فَنَِظَرة  إِلَٰى َمْيَسرَ   

 

Terjemahnya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu meyedekahkan (sebagian atau 

semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Departemen Agama, Mushaf 

Al-Qur’an, 2009:47,83) 

Sedangkan dalam peraturan perundang undangan yang ada dalam UU no. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, bank syariah menyalurkan pembiayaan adalah berdasar akad, 

sedangkan yang dimaksud dengan ‘akad’ dalam pasal 1 angka 13 adalah kesepakatan 

tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan 

kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. (Mauli khairul hakim, 

2019:14) 

2.2.7 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan khusus kepada Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang 

didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, untuk membiayai sektor perdagangan 

serta sektor jasa. UMKM ini pada umumnya belum dapat memenuhi persyaratan 

perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana, antara lain dalam hal penyediaan agunan dan 

pmenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank 
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pelaksana (belum bankable). Oleh karena itu, KUR didukung dengan fasilitas penjaminan 

kredit oleh lembaga penjaminan.  

Mekanisme penyaluran KUR terdiri atas: 

a. Langsung dari bank pelaksana ke Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). 

b. Tidak langsung, melalui lembaga lingkage dengan pola exacuting 

c. Tidak langsung, melalui lembaga linkage dengan pola channeling. (Wangsawidjaja, 

2020:75-76) 

2.2.8 Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat tidak terlepas dari pihak perbankan yang 

menjadi rujukan bagi calon debitur. Ismail (2010:5) mengutamakn agunan atas pinjaman 

tersebut. Munir Fuady berpendapat (2008:111) Bahwa penyaluran kredit merupakan suatu 

penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan itu, yang didasari atas perjanjian pinjam-

meminjam antara pihak kreditur dengan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam 

jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak usaha.  

Hasibuan (2006:87) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali 

bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam 

Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 Kasmir (2000:72) Pembiayaan diartikan 

sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak bank lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran kredit diperbankan masih didominasi oleh 

pembiayaan dengan fasilitas kredit, Bank sebagai suatu usaha mempunyai tujuan untuk 

memperoleh laba/keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh antara lain, dari aktivitas 

kredit. Kredit merupakan sarana penyaluran dana bank yang diberikan kepada nasabah, 

dimana dana tersebut ditanam oleh pihak ketiga dengan persetujuan tertentudalam bentuk 

besarnya pokok pinjaman yang diberikan, tingkat bunga per tahun, dan jangka waktu 

pelunasan serta cara pelunasannya. Penyaluran kredit merupakan kegiatan perusahaan dalam 

menyalurkan dana perusahaan kepada pihak lain dengan perjanjian-perjanjian sesuai 
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kesepakatan kedua belah pihak, sebagai mana menurut kasmir (2014:113) penyaluran kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. Dari opini tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa penyaluran adalah 

uang tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan 

pihak debitur dengan kewajiban melunasi pinjaman pada jatuh tempo yang telah ditentukan. 

(Kun Fiqri Masloman, 2017:604) 

2.2.9 Tujuan Kredit Usaha Rakyat  

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:   

1. Mempercepat pengembangan sektor riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah, dan Koperasi (UMKMK). 

2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan koperasi kepada 

lembaga keuangan.   

3. Sepaya upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan 

kerja.(Layin macfiana azizah, 2020:34-35) 

2.2.10 Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

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. 2001:106) Menurut Muhammad pembiayan adalah pendanaan 

yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.(Muhammad, 2011:304) 

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak 

lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

didasarkan pada kepercayaan yang yang diberikan oleh pemilikdana kepada pengguna dana. 

Pemilk dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang 
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diberikan pasti akan terbayar. Pembiaayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda 

dengan bank konvensional. Dalam perbankan Syariah, return atas pembiayaan tidak dalam 

bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di 

bank syariah. Dalam 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 dan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

(Drs. Ismail. 2001:83-84) 

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).  

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, 
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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. 

2.3 Teori Kewirausahaan 

Zimmer (1996), Kewirausahaan merupakan hasil dari suatu disiplin, proses sistematis 

penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang dipasar. 

Kewirausahaan berkaitan dengan penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan 

masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan 

tidak hanya digunakan secara praktis dalam dunia bisnis, penekanan pada kata “disiplin” 

dan “proses sistematis” mengandung makna bahwa kewirausahaan timbul dari pembiasaan 

diri dari tindakan yang bersifat sstematis. Zimmer menekankan pada karakteristik 

kewirausahaan pada proses penerapan kreativitas dan inovatif untuk memecahkan masalah 

dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. 

Adapun indikator pembiayaan menurut Zimmer: 

1. Disiplin  

2. Kreativitas  

3. Inovasi  

Drucker (1959), Kewirausahaan menurut Drucker merupakan kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran “kreatif” dan tindakan 

“inovatif ” demi terciptanya peluang. Suatu semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu 

dalam menangani usaha/kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, 

menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Pada hakikatnya, kewirausahaan tidak haanya berlaku pada dunia bisnis semata, akan tetapi 

wirausaha berkaitan dengan cara seseorang dalam berprilaku sehari-hari. Berrdasarkan 

definisi tersebut, Seseoran dapat dikatakan memiliki jiwa wirausaha ketika seseorang 
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tersebut mampu untuk menciptakan, mengreasikan, atau menghasilkan hal baru. Penciptaan 

hal baru bukanlah sesuatu yang instan atau tiba-tiba. Untuk menciptakan hal baru 

dibutuhkan proses, individu perlu untuk membiasakan diri untuk berfikir kreatif dan 

inovatif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Adapun indikator pembiayaan menurut Drucker: 

1. Berfikir Kreatif, dan 

2. Inovatif 

Suryana (2011), Kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku 

seseorang dalam berkreasi dan berinovasi, oleh sebab itu objek studi. kewirausahaan 

merupakan nilai-nilai dan kemampuan (ability) seseorang yang diwujudkan dalam bentuk 

prilaku. Dengan sendirinya kreativitas dan inovasi merupakan suatu hal yang esensial bagi 

setiap pelaku dalam kewirausahaan di mana setiap proses perkembangan usaha mulai dari 

tahap awal sampai pada tahap penurunan dubutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif 

terhadap produk yang dihasilkan. Tujuannya agar suatu usaha dapat terus menghasilkan 

keuntungan sehingga dapat bersaing dengan mengikuti selera pasar (konsumen) untuk 

perkembangan suatu usaha terutama di bidang usaha kecil dan menengah yang mempunyai 

capital kecil. Oleh karena itu, wirausaha memerlukan ide-ide kreatif dan inovatif agar dapat 

efisien dan efektif dalam setiap tahapan. Tujuannyaa guna menekan penggunaan biaya yang 

bermuara kepada peneknan biaya produksi sehingga produk dapat dijual di pasar dengan 

harga terjangkau oleh konsumen. 

Adapun indikator pembiayaan menurut Suryana:  

1. Kemampuan  

2. Berprilaku  

Menurut Thomas W dalam Rintan Sarangih (2017) mengatakan bahwa kewirausahaan 

merupakan proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan 

mencari peluang yang dihadapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang 

sedang menciptakan suatu hal yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan 

tindakan inovatif demi terciptanya sebuah peluang, serta suatu proses yang dinamis untuk 

menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa. 
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Adapun indikator pembiayaan menurut Thomas W:  

1. Pemikiran Kreatif , dan 

2. Tindakan Inovatif 

Richard Cantillon (1775), mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha investasi dengan 

keuntungan yang di dapat di masa depan. Jika seorang wirausahawan membeli barang saat 

ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak 

menentu, jadi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau 

ketidakpastian. 

2.3.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Secara umum, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh 

perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM 

merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan 

perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan 

potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan 

masyarakat. (Hadion Wijoyo, 2020:137) 

Menurut Pandji Anorangga (1997) UMKM merupakan usaha yang memiliki peran yang 

cukup tinggi terutama di Indonesia yang masih tergolong Negara berkembang. Banyaknya 

jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para 

pengangguran. Selain itu, UMKM dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan khususnya 

didaerah pedesaan dan rumah tangga berpendapatan rendah. Perkembangan UMKM adalah 

peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang-undang.  

Menurut Rudjito (2003) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi 

jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Dengan demkian dapat 

disimpulkan bahwa UMKM emiliki peranan penting dala meningkatkan kekuatan ekonomi 

di Indonesia. Akan tetapi banyak sekali UMKM yang sulit untuk mengembangkan bisns 
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mereka, bahkan tidak sedikit UMKM yang bangkrut karena terdapat berbagai macam 

kendala dalam menjalankan bisnis mereka tersebut. Ada beberapa kendala yang menjadi 

faktor penghambat dari UMKM tersebut seperti kendala dalam modal, teknologi, inovasi 

produk, dan sulitnya pemasaran produk. Akan tetapi kendala dana dan memiliki potensi 

yang baik untuk berkembang. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, UMKM merupakan 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang peroranganatau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau  bukan cabang perusahaan yang 

dimilki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung mupun tidak langsung. 

2.3.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam kriteria usaha dapat dibagi berdasarkan asset dan omzet yang 

dimiliki.Menurut UU No. 20 tahun 2008 kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM). Terbagi atas: 

Tabel 2.2 

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang 

Kriteria Usaha Aset Omzet 

1. Usaha Mikro Maksimal 50 jt Maksimal 300 juta 

2. Usaha Kecil < 50 juta- 500 juta >300 juta -2,5 Milliar 

3. Usaha 

Menengah 

>, 500 juta – 10 

Milliar 

>, 2,5 Milliar – 50 Milliar 

 Sember : Kementrian Koperasi dan UMKM  Republik Indonesia 

Penjelasan: 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanahdan 

bangunan tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.300.000.000.00 (Tiga ratus juta rupiah). 
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b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp.50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00 

(Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (Dua 

milyar lima ratus juta rupiah) 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 1) Memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp.500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 

10.000.000.000.00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.2.500.000.000.00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah). (Undang-undang Republik 

Indonesia No.20 Tahun 2008, tentang UMKM) 

Dalam prsepktif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) 

kelompok yaitu: 

a. Livelihood Activities, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja 

untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya 

pedagang kaki lima. 

b. Micro Enterprise, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum 

memiliki sifat kewirausahaan 

c. Small Dynamic Entrerprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor, 

d. Fast Moving Enterprise, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha Besar (UB). 

2.3.3 Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam pelaksanaanya, UMKM memiliki beberapa jenis yang berfungsi untuk bisa 

membagi beberapa jenis UMKM agar mudah apabila menerima izin usaha dari pemerintah 

(Tanjung, 2017). Dibawah ini merupakan beberapa jenis dar UMKM: 
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1. Usaha Kuliner, usaha kuliner merupakan salah satu bisnis UMKM yang paling banyak 

digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang 

makanan dan modal yang tidak terlalu besar. 

2. Usaha Fashion, Selain makan UMKM dibidang fashion ini juga sedang diminati setiap 

tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan 

pelaku bisnis fashion.  

3. Usaha Pertanian (Agrobisnis), Usaha agrobisnis di bidang pertanian tidakharus 

berodalkan tanah yang luas, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap 

menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. 

4. Usaha Elektronik,  contoh UMKM dibidang elektronik, yang menjual material 

elektronik, menjual lampu, menjual perlengkapan musik, menjual perlengkapan sound 

system. 

5. Usaha Bidang Jasa, UMKM di bidang jasa, yaitu servis sepeda motor, servis laptop dan 

handphone, servis mesin cuci dll. 

2.3.4 Peran Perbankan Syariah dalam UMKM  

Menurut Edy Setiadi selaku direktur Perbankan Syariah Bank Indonesia mengutarakan 

bahwa focus peran perbankan syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Perbankan 

syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia.Ada sekitar 

52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9% di antaranya bergerak disektor 

mikro.Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank syariah menyaluran melalui pembiayaan 

langsung maupun tidak langsung.beberapa perbankan syariah memanfaatkan baitul maal wat 

tamwil (BMT). 

Peran Bank Syariah Dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

yang ada dalam masyarakat yakni, bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, 

target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu, yang mempunyai 

potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga 

diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit 

dalam menjalankan program pelayanan kredit mikronya.  



31 
 

Upaya Bank Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada 

dalam masyarakat kita yaitu dalam hal pemberian bantuan. Bank Syariah memfokuskan 

prioritasnya kepada pemberian kredit tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas 

kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain. Serta bantuan 

kredit yang telah diberikan harus menyiapkan persyaratan dan prosedur kredit yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat (fleksibel).Disamping itu bantuan yang diberikan Bank Syariah 

tidak mensyaratkan adanya agunan atau jaminan anggota.(Sang surya 2016). 

Guna meningkatkan peran perbankan syariah untuk sektor UMKM, perbankan syariah 

juga menjalin program kemitraan dengan usaha yang belum bankable, lingkage program 

dengan lembaga keuangan mikro sebagai upaya memperluas pelayanan pendanaan. Adapun 

produk layananan perbankan syariah yang menjadi panduan bagi sektor UMKM antara lain: 

a. Bagi hasil (musyarakah), yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio 

yang disepakati diawal, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang 

dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam 

konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak 

ada campur tangan. 

b. Mudharabah, yaitu sebuah perjanjian antara penyedia odal dengan pengusaha. Setiap 

keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko 

kerugian ditanggung penih oleh ihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh 

kesalahan pengelolaan, kelainan dan penyimpangan pihak nasabah seperti 

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. 

Berdasarkan dua jenis layanan perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu 

pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari 

lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, 

perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi 

kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. (Nazarudin Malik, 2015). 

2.4 Kerangka Pikir 
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Dalam kerangka teori 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. 

Bank syariah Indonesia (BSI) mengeluarkan program KUR pada Tanggal 1 November 

2020, kemudian program ini akan disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan dana 

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 di desa lambusa yang 

lebih banyak menerima program kredit usaha rakyat ada pada sektor perikanan, perdagangan. 

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi tentang bagaimana peran perbankan syariah 

melalui pembiayaan KUR pada peningkatan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di desa 

lambusa, dari identifikasi yang ada di hubungkan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan teori deduktif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC. Kendari MT Haryono.  
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Sumber: Diolah dilapangan, Tahun 2021 
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