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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga keuangan khususnya disektor perbankan syariah

memiliki posisi yang cukup strategis dalam menyalurkan kebutuhan modal

kerja dan investasi di sektor rill dengan pemilik dana. Dengan demikian,

fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi

memang diarahkan dalam konteks how to make money effective and efficient

to increase economic value.1Yakni bagaimana menyalurkan dana bank

dengan benar (seefisien mungkin) dengan cara yang benar (efektif) untuk

meningkatkan nilai ekonomis.

Dalam produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah terdapat

produk yang dikenal dengan nama pembiayaan atau yang disebut dengan

kredit. Pembiayaan atau kredit pada bank syariah berdasarkan prinsip bagi

hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang

dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya

pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank

oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).2

Bank Syariah Mandiri selalu konsen dengan petumbuhan UMKM

yaitu dengan mempertahankan pembiayaan segmen Usaha Mikro, Kecil dan

1M. Syafii Antonio, dkk. Bank Syariah – Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman. (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 65

2http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18478/5/Chapter%20I.pdf. Diakses pada
tanggal 21 Maret 2017
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Menengah, komitmen tersebut dapat dilhat dari porsi pembiayaan yang

dikucurkan khusus untuk UMKM yaitu persero mematok porsi 75% dari total

pembiyaan yang ditargetkan tumbuh 25% menjadi Rp 55,96 triliun. Bank

Syariah Mandiri mencatat perakhir tahun 2012 kucuran pembiayaan UMKM

mencapai Rp32,79 triliun, atau sebesar 73,3% dari total pembiayaan sebesar

Rp44,76 triliun. Pada akhir 2011, posisi pembiayaan UMKM sebesar

Rp26,78 triliun, sebesar 72,9% dari total pembiayaan Rp36,73 triliun.

Pertumbuhan pembiayaan UMKM sendiri sebesar 22,45% dalam setahunan,

yang juga dikontribusi pembiayaan di segmen mikro.3

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

sejauh ini sudah menunjukan geliat yang sangat baik. Wajar jika sektor ini

menjadi fokus pembiayaan perbankan syariah. Sektor UMKM bahkan mampu

menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini juga yang menjadi

pendorong perekonomian saat krisis melanda. Sama seperti UMKM,

perbankan syariah yang selama ini seolah ditepikan justru menunjukan

geliatnya saat krisis terjadi. Potensi besar dari UMKM tersebut menjadi salah

satu point penting, bagi bank-bank syariah untuk penyaluran pembiayaan4.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki

perananpenting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi

sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau

3Bank Syariah Mandiri. “BSM Patok Porsi Pembiayaan UMKM Menjadi 75%”. Official
Website BSM, https://www.syariahmandiri.co.id/2013/04/bsm-patok-porsi-pembiayaan-umkm-
jadi-75/. Di akses 21 Maret 2017

4Ninik Haryati. “Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta”.
(Tesis tidak diterbitkan, prodi Hukum Islam konsetrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, UIN
Sunan Kalijaga, 2010) h 1
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sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah

mampumembuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika

badaikrisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil

danmenengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan

besar.Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada

modalbesar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga,

ketikaada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara

umumselalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling

berpotensimengalami imbas krisis.5

Bisnis UMKM menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar

60% dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Grafik 1.1 Perkembangan Usaha Besar dan UMKM Tahun 2011-2012

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM 2017

Berdasarkan grafik 1.1 selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi

pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila padatahun

2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya40,92%, turun

sekitar 1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada

5Bank Indonesia,Buku Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
(Jakarta: LPPI, 2015), h. 5
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tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai13,59%. Ada

peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil,ada sedikit

penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94%namun pada tahun

2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan

cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai

34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar

4,17%.

Untuk meningkatkan peran Bank Syariah Mandiri dalam

memberdayakan UMKM, BSM terus meningkatkan strategi pemberdayaan

UMKM diantaranya melalui program kemitraan untuk usaha yang bankable,

lingkage program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan

pembiayaan syariah, model penjaminan cash collateral dari instansi dan

peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Konsep lingkage

program ini dimana Bank Syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan

UMKMnya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS

atau BMT.6

Kota Kendari merupakan Kota Madya yang dinilai sangat cocok untuk

pengembangan UMKM. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan

diantarnya; luas wilayanya yang cukup sempit yaitu 295,89 Ha atau 0,78

persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan penduduk

Kota Kendari dari hasil proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 347.496

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,46%. Dari keseluruhan penduduk

6Muhammad Solahuddin. “Tantangan Perbankan Syariah dalam Peranannya
Mengembankan UMKM”. (Proceding Seminar Nasional dan Call for Papers SanCall 2013) h. 496
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kota kendari jika ditinjau berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja

dikota kendari didominasi Buruh/ Karyawan/ Pegawai sebesar 58,75.7Dari

data diatas dapat diasumsikan dengan luas kota sekecil itu tidak sesuai untuk

pengembangan kegiatan ekonomi berbasis industry, selain itu persentase

penghasilan utama masyarakat kota kendari adalah berasal dari Buruh/

Karyawan/ Pegawai.

Berdasarkan urgensi diatas bahwasanya Bank Syariah memfokuskan

pembiayaan pada pengembangan UMKM serta besarnya potensi kota kendari

sebagai daerah pengembangan UMKM dan pesatnya perkembangan

perbankan syariah, maka penelititan ini akan fokus pada judul “Strategi

Bank Syariah Mandiri Dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah di Kota Kendari”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis hanya membatasi

masalah pada Strategi Bank Syariah Mandiri dalam memberdayakan UMKM

di Kota kendari melaui pendekatan sektor-sektor pengalokasian dana

(funding) Pembiayaan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015 - 2016

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang

Kendari, penulis mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi

yang penulis tetapkan. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut:

7Badan Pusat Statistika, “Statistik Daerah Kota Kendari 2016”. (Kendari: BPS Kendari,
2016), h. 1,5 & 7
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1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam

memberdayakan UMKM di Kota Kendari?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam upaya memberdayakan

UMKM di Kota Kendari yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cab.

Kendari?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini

adalah:

1. Untuk mengetahui strategi memberdayakan UMKM di kota Kendari yang

dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam

memberdayakan UMKM Kota Kendari yang dilakukan oleh Bank Syariah

Mandiri.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan memperoleh beberapa

manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan melalui penerapan teori yang telah didapat di kuliah

pada dunia nyata.

2. Bagi Perbankan Syariah, memberikan informasi dan bahan masukan

tentangstrategi Bank Syariah, khusunya Bank Syariah Mandiri dalam

memberdayakan UMKM.
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3. Bagi pengusaha UMKM, diharapkan menghasilkan informasi yang

dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih Bank Syariah dalam hal

pengajuan kredit.

4. Bagi kalangan akademis, setelah membaca hasil penelitian yang amat

terbatas  ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan pengetahuan

atas ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

5. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian

dibidang yang sama.

F. Definsi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman

terhadap masalah yang dibahas, perlu dijelaskan beberapa pengertian sebagai

berikut:

1. Strategi

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial

yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen

strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan

strategi atau perencanaan jangka panjang) impementasi strategi dan

evaluasi serta pengendalian.8

2. Bank Syariah Mandiri

Bank syariah Mandiri adalah lembaga keuangan perbankan di

Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri

8David Hunger dan Thomas L. Wheelen, manajemen strategi, (Yogyakarta: Andi, 2003)
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Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti

nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya

bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan

Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.9

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat

dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan

potensi yang dimiliki serta mengembangkannya.10

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria seperti yang

diatur dalam undang-undang nomor 20 taun 2008. Usaha kecil adalah

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.11

Sesuai dengan judul diatas yaitu: “Strategi Bank Syariah Mandiri

dalam Memberdayakan Usah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota

Kendari” penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan tentang metode

pemberdayaan UMKM oleh Bank Syariah Mandiri dan juga termasuk

9“Bank Syariah Mandiri” Wikipedia the Free Encyclopedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank Syariah_Mandiri  (20 April 2017)

10Mubyarto. Membangun Sistim Ekonomi. (Yogyakarta: BFFE, 2000)
11Arto, Pengertian UMKM dan Contohnya. http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-

kasifikasi-dan-contohnya.html. (20 April 2017)
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didalamnya faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam

pemberdayaan UMKM di Kota Kendari.
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BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Relevan

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

Bank Syariah, Pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Jurnal Hanna Fitriyati, dengan judul “Strategi Pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia” dalam penelitiannya

menerangkan bahwa UMKM memiliki kekuatan dan ketahanan yang

lebih baik dibanding dengan ekonomi konglomerat karena mampu

bertahan dan mendongkrak perekonomian nasional dari kebankrutan.

Dalam penelitian ini mengemukakan beberapa permasalahan-

permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM diantaranya

keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, kesulitan terhadap bahan baku.

Skill SDM, teknologi yang digunakan dan kemampuan manajerial yang

rendah. Penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi

pemberdayaan UMKM diantaranya Strategi peningkatan iklim usaha

yang kondusif, strategi peningkatan asset kepada sumber daya produktif,

strategi pengembangan produk dan pemasaran, strategi peningkatan daya

saing SDM.

2. Thesis Ninik Haryati SS, “ Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan

UMKM Di Kota Yogyakarta” dalam penelitian ini menerangkan peran

bank syariah dalam mengoptimalkan UMKM dapat dilihat dari skema


