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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Berdasarkan asal mulanya, Kredit brasal dari bahasa Yunani 

“credere” yang berati kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar 

kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan dan diyakini akan dapat 

dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang 

telah disepakati bersama.
26

 

Arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pemberian atau mengandakan suatu pinjaman 

dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka 

waktu yang disepakati. Sesuai dengan isi Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 11, bahwa 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 dengan pemberian bunga. Kredit 

mempunyai dua unsur pihak, yaitu kreditur
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(Bank) dan debitur (Nasabah) dan merupakan hubungan kerja sama yang 

saling menguntungkan.
27

 

Kredit dapat dipersamakan dengan penyediaan uang atau tagihan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian kredit. 

Kasmir menjelaskan “Perbankan konvensional, kredit diperuntukkan bagi 

siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, 

karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur 

maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya 

kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah 

dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional.”
28

 

Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional antara 

lain: penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman 

harus selalu untung untuk pihak bank, besarnya prosentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bank kepada debitur, 

jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan 

berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga 

diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam,  

pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan 

proyek atau usaha yang dijalankan oleh pihak debitur.
29
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Kredit juga dapat disebut sebagai penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. Kredit atau pembiayaan dapat berupa 

uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya 

kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit 

(debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Sedangkan bagi si 

pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa 

uang yang dipinjamkan pasti kembali. Sinungan menyatakan manajemen 

perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi 

antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan 

kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, 

dan pengamanan kredit.
30

 

Pada prinsipnya, kredit itu hanya satu macam, yaitu uang bank 

yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu 

waktu tertentu di waktu yang akan datang, disertai kontra prestasi berupa 

bunga.  Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada 

suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapat. 

 

Berdasarkan sumbernya kredit dapat dibedakan antara kredit 

formal dan kredit non formal (Rachmina,1994). Kredit formal adalah 
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kredit yang berasal dari lembaga keuangan formal, baik lembaga yang 

berciri bank atau bukan bank. Sedangkan kredit non f ormal adalah kredit 

yang berasal dali lembaga keuangan non formal, seperti pelepas 

uang/rentenir, pedagang/ tengkulak, keluarga dan sebagainya. 

Peran kredit sangat dibutuhkan dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya kredit, maka kebutuhan 

akan tambahan modal akan dapat terpenuhi bagi masyarakat.  

2. Jenis-Jenis Kredit 

Penjelasan tentang jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi 

tujuanya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan 

memberi kredit), dan tempat kediamannya. Beragam jenis usaha, 

menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang 

beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini 

disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. 

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi 

antara lain :
31

 

 

 

 

a. Segi Kegunaan 
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1) Kredit investasi merupakan kredit yang mempunyai jangka 

waktu panjang dan digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitas. 

2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk 

keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. 

Kediamannya, beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula 

kebutuhan akan dana. 

b. Segi Tujuan Kredit 

1) Kredit produktif  merupaka kredit yang digunakan untuk 

meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya 

kredit jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. 

2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk 

dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit initidak ada 

pertambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang 

untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha. 

3) Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada 

pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas 

perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang 

dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier 

atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam 

jumlah yang besar. 
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c. Segi Jangka Waktu 

1) Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 

tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja.  

2) Kredit jangka panjang yang masa pengembaliannya jangka 

panjang, yakni jangka waktu pengembaliannya diatas 3 tahun 

atau 5 tahun. 

d. Segi Jaminan 

1) Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu 

jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud 

atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit 

yang diberikan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau 

untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang 

diajukan oleh calon debitur. 

2) Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan 

barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan 

melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik. 

3. Fungsi Kredit 

Bank memegang peranan sangat penting dalam kehidupan 

perekonomian yang modern. Oleh karena itu, organisasi-organisasi bank 

selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

moneter, pengawasan devisa, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan 

usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan 
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oleh bank merupakan pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang 

kehidupan, khususnya di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan 

dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai 

berikut.
32

 

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang 

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung 

meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan 

untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya 

selain itu juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga 

keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada 

perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya. 

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat 

menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, 

sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, 

giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang 

giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat 

pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas 

uang akan berkembang pula. 

c. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

Para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang 

jadi dengan mendapatkan kredit, sehingga daya guna barang tersebut 
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menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan 

peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun 

dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke 

tempat lain. 

d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan 

kebijakan uang ketat melalui pemberian kredit yang selektif dan 

terarah. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif 

dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam 

negeri agar bisa diekspor. 

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha 

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha 

tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang 

permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat 

mengatasi kekurang mampuan para pengusaha dibidang permodalan 

tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan 

usahanya. 

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan 

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat 

mamperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. 

Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan 
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tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan 

demikian pengusaha akan memperoleh pendapatan. 

g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan 

usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit kepada 

perusahaan di dalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak 

saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang 

bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan 

internasional. 

B. Kredit Modal Kerja 

1. Pengertian Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja adalah suatu jenis kredit yang diberikan oleh 

bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. 

Kriteria dan modal kerja yaitu kebutuhan  modal yang habis dalam suatu 

siklus usaha, hal ini dapat dilihat dari neraca suatu perusahaan akan 

berupa uang kas/bank ditambah dengan piutang dagang. Dan apabila 

yang dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan 

current liabilitiusnya. Kredit modal kerja diberikan oleh pihak pemodal, 

baik kepada debitur untuk pembiayaan berbagai pembiayaan sektor 

perekonomian antara sektor perdagangan, industri, perkebunan, koperasi 

dll.  
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Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja dapat terbagi 

dalam beberapa sektor yang antara lain adalah :
33

 

a. Sektor perdagangan terdiri dari : 

1) Kredit leveransir 

2) Kredit ekspor 

3) Kredit untuk pertokoan 

b. Sektor industri antara lain : 

1) Kredit modal kerja pabrik makanan 

2) Kredit modal kerja tekstil 

3) Kredit modal kerja minuman 

c. Sektor perkebunan antara lain : 

1) Kredit pembelian pupuk 

2) Kredit pembelian obat-obatan anti hama, dll 

Modal kerja menunjukkan sejumlah dana yang tertanam atau 

terikat pada aktiva lancar yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan. Istilah lain dari modal kerja adalah “gross working capital” 

(modal kerja kotor) sering disebut “ner working capita” ( modal kerja 

bersih). Besarnya modal kerja yang dibutuhkan merupakan dipengaruhi 

dua faktor, yaitu : tingkat aktivasi penjualan dan perputaran modal kerja 

(siklus kerja).
34

 

Kredit modal kerja (KMK) juga merupakan fasilitas kredit yang 

dipergunakan untuk membiayai sementara kegiatan operasional  rutin 
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(sehari hari) perusahaan (misalanya perusahaan jasa transportasi, 

perhotelan, rumah makan dan sebagainya) baik yang bersifat langsung 

maupun tidak langsung. fasilitas KMK dapat dipergunakan untuk 

berbagai tujuan yang merupakan satu kesatuan, misalnya dalam bentuk 

KMK  ekspor, KMK impor maupun KMK lokal. KMKE (kredit modal 

kerja ekspor) adalah fasilitas KMK yang diberiakn kepada 

eksportir/pemasok yang disediakan untuk membiayai kegiatan produksi, 

pengumpulan dan atau penyimpanan barang dalam rangka ekspor, KMKI 

(kredit modal kerja impor) adalah fasilitas KMK untuk membiayai 

seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya 

yang berhubungan dengan L/C yang dibuka pada opening bank (bank 

pembuka L/C) .  

KMKL (Kredit modal kerja lokal) adalah fasilitas KMK yang 

berikan kepada pemohon sebagai tambahan modal kerja untuk 

membiayai kegiatan usahanya diluar ekspor dan impor atau fasilitas 

kredit yang berikan kepada pengusaha atau perusahaan kecil pribumi 

dengan persyaratan ataau prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang 

hanya dipergunakan secara terus menerus untuk kelancaran usaha.
35

 

 

2. Azas-Azas atau Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Modal Kerja 
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Dalam pemberian kredit modal kerja terdapat azas-azas atau 

prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Beberapa azas-azas atau prinsip-

prinsip tersebut meliputi :
36

 

a. Character (watak) 

Watak dari para pemohon kredit merupakan faktor utama 

dalam memutuskan pemberian kredit. Dimana dari watak puhak 

bank mampu melihat gambaran akan kemauan debitur dalam 

pengembalian pinjaman kepada pihak bank. 

b. Capacity (kemampuan) 

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit 

dari usaha yang akan dibiayai (the first way out) mencakup aspek 

manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan 

aspek finansial. 

c. Capital (Modal) 

Analisa modal mempunyai tujuan untuk mengukur 

kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri (own share) 

untuk mendukung pembiayaan usaha. Dalam menganalisis modal 

mencakup pula besar dan komposisi modal sebagaimana tercantum 

dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya, perkembangan 

usaha, dan lain sebagainya. 

d. Collateral (Jaminan) 
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Analisa jaminan bertujuan untuk besarnya nilai jaminan yang 

digunakna sebagai alat pengaman dari debitur kepada kreditur. 

Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai 

pasar wajar (nilai ekonomisnya pada saat dijual) dari jaminan yang 

akan diikat sebagai jaminan. 

e. Condition Of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Analisa kondisi/prospek usaha bertujuan untuk mengetahui 

prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang 

meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengelola, 

dan pemasaran. 

3. Jenis-Jenis Kredit Modal Kerja 

Kredit modal kerja (KMK) yang dibagikan oleh Bank Ekonomi 

dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
37

 

a. Pinjaman Kredit Koran (PRK) 

Merupakanan bentuk kredit modal kerja yang 

memperbolehkan nasabah untuk melakukan penarikan kapan saja 

melaui rekening korannya hingga platfond tertentu menggunakan 

cek atau bilyet giro. Cek dan bilyet giro berbeda, bilyet giro 

merupakan giro yang harus disetorkan kedalam rekening jadi 

uangnya tidak bisa ditransfer atau ditarik kecuali uangnya sudah 

masuk ke rekening jadi beda dengan cek yang langsung bisa 

digunakan tanpa perlu masuk ke tabungan terlebih dahulu. 
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b. Pinjaman Aksep 

Merupakan pinjaman kredit modal kerja untuk usaha dimana 

nasabah bisa menarik dan mengembalikan pinjaman setiap saat asal 

ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Bank. Saat 

penarikan, nasabah harus menyertaan surat aksep (surat pegakuan 

hutang) sesuai dengan jumlah uang yang akan ditarik makanya 

dinamakan pinjaman aksep. Pinjaman Aksep dalam bank ekonomi 

sendiri terbagi lagi menjadi 4 jenis yaitu : 

1) Pinjaman Aksep atau (PA) (Nasabah dapat menarik kredit 

berkali-kali selama tidak melebihi platfond yang sudah 

ditetapkan) 

2) Pinjaman Aksep Conditional atau PAC (hampir sama dengan 

PA namun dalam penarikan dan pengambilannya, nasabah harus 

bisa memenuhi syarat yang sudah tertera dalam surat perjanjian 

kredit modal kerja) 

3) Pinjaman Aksep Non Revolving atau PAN (sama dengan PA 

namun ketika nasabah sudah mengembalikan pinjamannya, 

pengembaliannya itu tidak bisa ditarik kembali sebagai kredit) 

4) Pinjaman Aksep Conditional Non Revolving atau CAN 

(gabungan PAC dan PAN) 

c. Akses Tetap 

Merupakan kredit modal kerja yang baik penarikan hingga 

pelunasannya dilakukan sekaligus sesuai dengan platfond yang telah 
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ditetapkan. Dalam melakukan penarikan maupun pengembalian, 

nasabah harus memberitahukannya terlebih dahulu pada Bank. Saat 

ingin melakukan penarikan, nasabah harus menyerahkan surat aksep. 

C. Pendapatan  

a. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan faktor utama dimana kita mampu 

mengetahui suatu perusahaan maengalami perkembangan dalam 

usahanya ataukah mengalami penurunan dalam usahanya, karena 

pendapatan merupakan unsur dari sebuah laporan keuangan khususnya 

laporan laba rugi. Ada beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian 

pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 yang dikutip 

oleh Suhartana bahwasanya pengertian pendapatan adalah arus masuk 

bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 

selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan 

ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
38

 

Sedangkan menurut Baridwan yang dikutip dari Inayah Nurul, 

pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu dalam 

usaha atau pelunasan hutangnya (atau kombinasi keduanya) selama satu 

periode yang bersala dari penyarahan atatu pembuatan barang 
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penyerahan jasa atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan 

kegiatan utama badan usaha.
39

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah aliran 

masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktifitas kerja ataupun 

produksi dimana berdampak menambah aktiva perusahaan dengan 

maksud menambah pemasukan. 

b. Unsur-Unsur Pendapatan 

Di dalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksud adalah asal dari 

pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi :
40

 

1) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa 

2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber 

ekonomis perusahaan oleh pihak lain 

3) Penjualan aktiva diluar dagangan merupakan unsur-unsur 

pendapatan lain-lain suatu perusahaan. 

 

c. Sumber-Sumber Pendapatan 

Dalam pendapatan diketahui bahwa sumber pendapatan itu dapat 

melalui beberapa aspek dimana dapat dijabarkan menjadi tiga sumber 

pendapatan, yaitu : 

                                                             
39

 Nurul Inayah, dkk., “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal”, h. 4 

40
 Zaki Baridwan, Akuntansi Keuangan Intermedia : Masalah-Masalah Khusus Edisi 1, 

(Yogyakarta : BPFE, 2011), h. 28-35 



55 
 

 
 

1) Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari aktivitas 

utama perusahaan. 

2) Pendapatan non operaisonal, pendapatan yang tidak terkait dengan 

aktifitas perusahaan, yaitu pendapatan yang didapat dari faktor 

external. 

3) Pendapatan luar biasa (extra ordinary), yaitu pendapatan yang tak 

terduga dimana pendapatan ini tidak sering terjadi dan biasanya 

diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang. 

d. Biaya Yang Harus Dikeluarkan 

Tingkat biaya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perusahaan, 

dimana hal tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan social. Seperti 

halnya dalam ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-

Qur’an telah menetapkan perintah-perintah yang sangat tepat mengenai 

biaya yang harus dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh. Hal 

tersebut dimaksudkan agar tingkat kekayaan berimbang, dan bermanfaat 

bagi khalayak umum. Beberapa pengeluaran biaya dalam pendapatan, 

meliputi:
41

 

1) Biaya Penjualan 

Biaya penjualan adalah biaya yang muncul dari aktivitas 

penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. 

2) Biaya Administrasi 
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Biaya administrasi adalah beban yang muncul dari aktivitas 

administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

3) Biaya lain-lain 

Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

kebutuhan lain, bukan untuk kebutuhan perusahaan baik itu biaya 

internal maupun eksternal. Disini peneliti merumuskan ada dua biaya 

lain-lain yang menurut peneliti wajib untuk dibayarkan, Antara lain : 

a) Zakat 

Merupakan sarana yang digunakan oleh umat Islam sebagai 

kegiatan mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai 

nishab untuk didistribusikan kepada kaum yang berhak, agar ada 

transfer dari yang memiliki harta kepada kaum yang berhak 

menerima zakat tersebut. 
42

 

b) Infak dan Shodaqah 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan 

seuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infaq dikeluarkan setiap 

orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun 

rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. 

Sedangkan shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti 

benar. Dalam arti luas shodaqoh adalah memberi derma, termasuk 

memberikan derma untuk mematuhi hukum. 
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D. Usaha Mikro 

Usaha mikro merupakan usaha padat karya sehingga sangat berperan 

dalam mengatasi masalah perekonomian Indonesia, khususnya dalam 

mengurangi pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan 

membuka peluang lapangan kerja. Usaha mikro terbagi menjadi dua yaitu 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur 

menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai 

dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut : 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

2. Usaha Kecil 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, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.  

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
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dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00n (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) 

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; atau 

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) 

Sedangkan 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 
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2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 

(lima puluh milyar rupiah).
 43

 

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

Berarti UMKM berperan dalam pembangunan perekonomian nasional 

melalui kontribusi terhadap PDB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan 

penyerapan tenaga kerja. 

Menurut Glen Glenardi, kemampuan UMKM dalam menghadapi 

krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh : 

1. Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan 

wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan 

kesempatan kerja. 

3. UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya 

fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan 

spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah 

menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. 
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4. UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya 

produksinya, komponen tersebar adalah biaya variabel yang mudah 

menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi. 

5. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. 

6. UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah 

(grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari 

keterbelakangan akan lebih efektif.
44

 

E. Kredit Dalam Ekonomi Islam 

Dalam ekonomi islam kredit dikenal dengan pembiayaan, adapun 

yang dimaksud dengan  pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dan 

imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. 

Ada beberapa produk-produk Bank Syariah yang dikenal dalam 

Ekonomi Islam diantaranya: 

1. Al-Musyarakah 
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Adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu 

usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

2. Al-Mudharabah 

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dan ketentuan pihak 

pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak. 

Secara umum mudharobah terbagi menjadi dua jenis: mudharobah 

mutlaqah dan mudharobah muqayyadah.
45

 

Mudharobah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal 

dan muharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenisusaha, waktu dan daerah bisnis. 

Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari 

mudharabah mutlaqah. Si mudhorib dibatasi dengan batasan jenis usaha, 

waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan 

kecendrungan umum shahibulmaal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

 

3. Al-Murabahah 

Adalah jual beli barang pada harga asal dan tambahan keuntungan 

yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberitahukan harga 

                                                             
45

 Muhammad Safi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema 

Insani Press, 2001), h. 97 



62 
 

 
 

produk yang  ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 

tambahannya. 

4. Bai As-Salam 

Adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan  

dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan sebelum 

barang diterima. 

5. Bai Al-Istishna 

Adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui 

pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai 

dan spesifikasi yang telah disepakati. 

6. Al-Ijarah 

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri. 

7. Qard Al-Hasan 

Adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur 

dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan 

bukan merupakan transaksi komersial.
46

 

Salah satunya Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan ( Qard Al-

Hasan) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa 

segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea  

materai, bea akte notaris, bea studi kelayakan dan sebagainya. Dari pemberian 
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pinjaman Al-Qardhul Hasan, Bank akan menerima kembali biaya-biaya 

administrasi.
47

 

Dalam bentuk pelaksanaan di lapangan, di samping menyediakan 

modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang 

modal (alat kerja), modal kerja operasional dan faktor lain yang dibutuhkan 

untuk membangun satu unit bisnis kecil, bank syariah idealnya juga harus 

memberikan pendampingan menajerial seperti aspek pemasaran keuangan 

dan produksi bahkan sampai menfasilitasi jaringan pemasaran yang lebih 

efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, 

bank syariah menjadi patner usaha dalam lingkup yang lebih luas dan 

terintegrasi. 

Perbedaan pokok dalam pemberian pinjaman kredit antara perbankkan 

syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba ( bunga) 

bagi perbankan islam. Bagi islam, riba dilarang sedangkan jual beli di 

halalkan.
48
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