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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A.  Pengertian Industri 

Menurut Winardi, industri adalah usaha produktif terutama dalam 

bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa 

misalnya transportasi dan perhubungan yang mempergunakan modal tenaga 

kerja dalam jumlah yang besar.
1
  

Sedangkan menurut teori produksi adapun yang dimaksud dengan 

perusahaan/ industri yaitu : lembaga yang mengkoordinasi transformasi 

berbagai input untuk menghasilkan output yang berupa barang dan jasa per 

unit waktu. Dimana secara luas input/faktor-faktor produksi terdiri atas tanah, 

tenaga kerja, modal dan wira usaha.
2
 

Mengenai ukuran perusahaan atau usaha industri menurut hasil sensus 

industri 2005 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik, dikelompokkan 

menjadi empat kategori sesuai dengan banyaknya tenaga kerja perusahaan 

yang bersangkutan yaitu :
3
 

Industri Besar :  Jumlah tenaga kerjanya 100 orang atau lebih 

Industri Sedang :  Jumlah tenaga kerjanya 20 – 99 orang  

Industri Kecil :  Jumlah tenaga kerjanya 5 – 19 orang  

Industri Kerajinan RT : Jumlah tenaga kerjanya 1 – 4 orang  

                                                             
1
Winardi, Teori Ekonomi Mikro, (Bandung:Tarsito, 2003),  h. 181 

2
Saleh Ali Azhary,  Industri Kecil, (Jakarta: LP3ES, 2001), h. 155  

3
Badan Pusat Statistik, Industri Di Indonesia, (Jakarta: BPS, 2001), h. 21 
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Menurut Undang-Undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, batasan usaha mikro, kecil dan menengah adalah:
4
 

1. Usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).  

2. Usaha kecil. 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 memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

3. Usaha Menengah. Usaha ekonomi produk 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 dengan usaha kecil 

atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

                                                             
4
Undang-undang Nomor  20 Tahun 2008  tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah  
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Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sebenarnya terdapat dasar-dasar pemikiran yang lebih luas dibalik 

ketetapan politik pemerintah untuk memberi kesempatan, melindungi, 

mendorong bahkan membina dengan penyediaan berbagai fasilitas 

khusus/tersendiri kepada sektor industri kecil, yaitu diantaranya :
5
 

1. Karena industri kecil membutuhkan modal yang tidak begitu banyak, bisa 

memanfaatkan sumber-sumber yang diperoleh dengan  mudah, hanya 

memerlukan teknologi yang dapat dikuasai oleh keterampilan tangan serta 

dikelola dengan manajemen yang sederhana, maka faktor-faktor ini semua 

lebih memudahkan penciptaan dan pengembangan lapangan kerja di sini, 

kemampuan sektor industri untuk menyerap tenaga kerja antara lain diukur 

dengan besar kecilnya modal yang dibutuhkannya untuk setiap orang atau 

satuan perusahaan. 

2. Dalam satuan-satuan usaha yang lebih kecil yang memproduksi berbagai 

jenis barang yang berada dalam jangkauan pemikiran anggota masyarakat 

yang kurang berpendidikan formalpun, maka sektor industri atau usaha 

kecil memberikan kesempatan berinovasi kepada wiraswasta serta 

memberi jalan bagi timbul dan berkembangnya inisiatif perseorangan. 

                                                             
5
M. Dawam Raharjo, Transformasi Pertanian Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, 

(Jakarta:UI Press, 2002), h. 122  
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3. Kegiatan  industri  kecil,  lebih-lebih  kerajinan  rumah  tangga  yang  

jumlahnya sangat banyak di Indonesia, memiliki kaitan yang dekat dengan 

mata pencaharian  pertanian  di  daerah  pedesaan  serta  tersebar di 

seluruh tanah air. Kegiatan  ini  pada  umumnya merupakan pekerjaan 

sekunder para petani dan penduduk desa yang memiliki arti sebagai 

sumber penghasilan tambahan dan musiman. Selain itu industri kecil 

pedesaan berfungsi memenuhi sebagian kebutuhan  konsumsi  maupun  

produksi  masyarakat  desa dan masyarakat petani yang sebagian 

mengolah sumber-sumber lokal. Dengan pengembangan industri kecil di 

pedesaan diharapkan akan terjadi penganeka ragaman mata 

pencahariandan hasil produksi masyarakat pedesaan. 

4. Pengembangan industri skala besar yang modern, ternyata membutuhkan 

pula dukungan dari satuan-satuan usaha kecil yang dapat membuat barang-

barang komponen/suku cadang, makin besarnya skala produksi ternyata 

industri kecil oleh karena industri besar melimpahkan sebagian besar 

manajemennya kepada satuan-satuan yang lebih kecil. Dengan kelebihan 

kemampuan dalam pemasaran, tapi terbatas kemampuan produksinya, 

industri besar seolah-olah memecah-mecah sebagian kegiatan perusahaan-

perusahaan lain yang lebih kecil satuan produksinya. 

 

B.  Pengertian Usaha Kecil dan Menengah 

Pengertian usaha kecil dan menengah adalah industri yang memiliki 

jumlah karyawan antara 5 hingga 19 orang dengan modal usaha tidak lebih 

dari Rp. 50.000.000 sedangkan industri menengah adalah industri yang jumlah 
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tenaga kerjanya 20 hingga 99 orang dengan modal kerja sebesar Rp. 

100.000.000,-. 

Usaha di Indonesia dapat dibagi atas tiga, yaitu : 

1. Pengusaha besar 

Pengusaha besar dalam melakukan kegiatan perusahaannya dapat 

melimpahkan wewenang kepada orang lain yang dipercayai atau wakil 

perusahaan, karena usahanya tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja 

dan perusahaannya berskala besar atau banyak mempunyai cabang usaha. 

      Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri pengusaha besar, antara lain :
6
 

a. Karyawannya berjumlah lebih dari 100 orang 

b. Manajemen sudah terorganisir dengan baik 

c. Pemasaran produk pada umumnya lebih luas dan menguasai pasar 

d. Teknologi yang dipakai dalam memproduksi menggunakan teknologi 

canggih 

e. Memiliki kekayaan  bersih lebih dari 500 juta 

f. Permodalan berskala besar dan perputarannya cepat 

g. Nilai penjualan hasil usahanya rata-rata dalam satu bulan melebihi 500 

juta 

Jadi pengusaha besar adalah kumpulan orang yang mampu 

mengidentifikasi kesempatan usaha dan merealisasikannya dalam bentuk 

sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam skala besar. 

  

                                                             
6
Badan Pusat Statistik, Op.Cit, hal. 15  
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2.   Usaha menengah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
7
 

a. Mempunyai karyawan yang berjumlah 20-90 orang 

b. Manajemen sudah sedikit berkembang 

c. Sumber dan modal usaha 350 juta 

d. Pemasaran produknya sudah mencapai beberapa daerah pemasaran 

yang strategis dan sudah mampu bersaing 

e. Permodalan masih mengandalkan pihak lain sebagai pemberi modal 

f. Pendapat rata-rata perbulan kurang dari 500 juta 

3.   Pengertian usaha kecil itu sendiri adalah:
8
 

a. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil. 

b. Pengusaha/perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000, 

d. Milik Warga Negara Indonesia 

e. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 

                                                             
7
Ibid., h. 20  

8
Ibid., h. 22  
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f. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 

berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk 

koperasi 

Beberapa ciri dan karateristik dari pengusaha kecil dalam aktivitasnya, 

yaitu:
9
 

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik dan umumnya mereka 

tidak mempunyai izin usaha 

2. Pola kegiatannya tidak teratur 

3. Kebijaksanaan pemerintah ataupun badan usaha lainnya untuk membantu 

pengusaha kecil masih kurang 

4. Teknologi yang dipakai masih sederhana, modal serta perputaran usaha 

relatif kecil, demikian pula skala organisasinya juga kecil 

5. Tidak memerlukan pendidikan formal, pendidikannya diperoleh dari 

pengalaman sambil kerja. 

Usaha kecil dan menengah dapat memberikan manfaat sosial (social 

benefit) yang sangat berarti bagi perekonomian antara lain : 

1.  Usaha kecil dan menengah turut mengambil peranan dalam meningkatkan 

dan mobilitas tabungan domestik. Ini memungkinkan oleh kenyataan 

bahwa industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan si 

pengusaha sendiri atau dari tabungan keluarga kerabatnya. 

2. Usaha kecil dan menengah dapat menciptakan peluang usaha yang luas 

dengan pembiayaan relatif murah. 

                                                             
9
Sartono Kadri, Usaha Kecil Menengah dan Pembangunan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003), h. 12  
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3.  Usaha kecil dan menengah mempunyai hubungan komplementer terhadap 

industri sedang dan besar, karena industri kecil menghasilkan produk yang 

biasanya tidak dihasilkan oleh industri sedang dan besar 

Menurut Esmara bahwa diinginkan atau tidak pembangunan ekonomi 

suatu negara berkembang seperti Indonesia, pasti akan mengarah kepada 

industrialisasi akan ditentukan oleh banyak faktor. Khususnya untuk negara 

kita dewasa ini akan amanlah untuk mengatakan keberhasilan pembangunan 

ekonomi kita selama sepuluh sampai dua puluh tahun yang akan datang 

menghasilkan peranan sektor industri yang semakin besar dalam 

perekonomian Indonesia.
10

 

 

C.  Pengertian Kredit 

Asal kata kredit dari bahasa Latin Credere yang mempunyai arti 

percaya akan kebenaran (to believe atau to trust).  Oleh karena itu dasar 

pemikiran dalam pemberian kredit oleh sebuah lembaga keuangan kepada 

seseorang atau sebuah badan usaha landasannya adalah kepercayaan (faith). 

Kredit adalah fasilitas yang diberikan kepada seseorang atau badan 

usaha untuk tambahan modal, sehingga orang atau badan usaha tersebut dapat 

berusaha atau meningkatkan usahanya. Tambahan modal tersebut harus 

dikembalikan ditambah bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati. 

                                                             
10

Hendra Esmara, Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1987), h. 357  
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Dalam pemberian kredit ini bank percaya bahwa debitur (penerima 

kredit) sanggup memenuhi semua kewajibannya kepada kreditur (pemberi 

kredit) pada waktu yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang 

dijanjikan.  Bila arti kredit dikaitkan dengan kegiatan usaha (Business 

Activity) seseorang atau badan usaha, pengertiannya lebih luas lagi yaitu 

memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha atas dasar 

kepercayaan, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada 

kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. 

Kredit yang disalurkan kepada pengusaha kecil tidak lepas dari arah 

dan tujuan pembangunan Ekonomi Nasional yang digariskan dalam UUD 

1945 (pasal 33) ataupun didalam Garis Besar Haluan Negara dan Tap MPR 

No. 4/MPR/2004 yaitu hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. Dalam rangka peningkatan usaha, pengusaha kecil 

hendaknya mendapat perhatian yang serius dan bimbingan yang terarah dari 

semua pihak baik perbankan, instansi pemerintah, maupun pengusaha yang 

sudah maju. 

Berbagai pihak mendapat kredit dari tujuan yang saling berbeda:
11

 

1. Pertama, jika ditinjau dari segi kreditor atau pemberi kredit, pihak ini 

memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa 

bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada 

seseorang. Prinsip pemberian kredit disini ialah profitability principle 

                                                             
11

Mahmoeddin., Apakah Kredit Itu (Pocket Book), ( Jakarta: PT. Toko Agung, 2005), h. 

127 
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(prinsip mencari laba). Dalam defenisi ini sama sekali tidak ditekan fungsi 

sosial dari kredit. Hal ini identik dengan lintah darat dan sejenisnya. 

2. Kedua, ditinjau dari segi debitur, tujuan kredit adalah untuk mendapatkan 

bantuan prestasi (uang, barang dan jasa) dengan kewajiban menggantinya 

pada waktu sesudahnya dengan ditambah beberapa syarat lain. 

Menurut Simorangkir, fungsi kredit perbankan dalam kehidupan 

perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :
12

 

1. Meningkatkan daya guna uang 

2. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang 

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang 

4. Merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi  

5. Meningkatkan kegairahan berusaha 

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan 

7. Merupakan alat untuk meningkatkan hubungan internasional 

Adapun tujuan dari penyaluran kredit yaitu :
13

 

1. Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari 

pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang 

diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang 

dibebankan kepada nasabah. 

2. Membantu usaha nasabah yaitu bertujuan untuk membantu nasabah yang 

memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 

                                                             
12

 Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2006), h. 102-103 
13

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79-80 
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Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan 

memperluas usahanya. 

3. Membantu pemerintah, sebab bagi pemerintah semakin banyak kredit yang 

disalurkan oleh puhak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin 

banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 

Menurut Kasmir  kredit mempunyai beberapa unsur, antara lain :
14

 

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberkan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar  diterima 

kembali dimasa tertentu dimasa yang akan dating 

2. Kesepakatan, merupakan kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si 

penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 

3. Jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, 

bisa berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang 

4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu 

kredit semakin besar risikonya dan sebaliknya 

5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang disebut bunga yang merupakan keuntunga bank. 

Kasmir mengatakan bahwa kredit yang diberikan bank umum dan 

Bank Perkreditan Rakyat  untuk masyarakat  terdiri dari berbagai jenis yang 

dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :
15

 

                                                             
14

Ibid. 
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1. Dilihat Dari Segi Kegunaannya 

a. Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. 

Contohnya adalah untuk membangu pabrik atau membeli mesin-mesin 

b. Kredit Modal Kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji 

pegawai, atau biaya-biaya lain nya yang berkaitan dengan proses 

produksi 

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit 

a. Kredit Produktif  

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi 

atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau 

jasa. Contohnya kredit pertanian dan menghasilkan produk pertanian, 

dan sebagainya. 

b. Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam  

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 

karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau 

badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi dan 

lainnya 

                                                                                                                                                                       
15

Ibid. 
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c. Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil 

penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya kredit ekspor dan 

impor 

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit Jangka Pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu 

atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan 

modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan 

ayam 

b. Kredit Jangka Menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 sampai dengan 3 

tahun, biasanya untuk investasi. Contohnya kredit untuk pertanian 

seperti jeruk 

c. Kredit Jangka Panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit ini waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. 

4. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 

a. Kredit Dengan Jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut 

dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan 

orang. 
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b. Kredit Tanpa Jaminan 

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau 

orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan 

karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. 

5. Dilihat Dari Sektor Usaha terdiri dari : 

a. Kredit Pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau 

pertanian rakyat. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek 

atau jangka panjang 

b. Kredit Peternakan 

Dalam hal ini untuk jangka panjang misalnya peternakan ayam 

dan kambing atau sapi 

c. Kredit Industri  

Yaitu kredit untuk membiayai  industry kecil menengah atau 

besar 

d. Kredit Pertambangan 

Jenis usaha tambang yang dibiayai nya biasanya dalam jangka 

panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

e. Kredit Pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan 

prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa. 

f. Kredit Profesi 
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Diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter, atau 

pengacara. 

g. Kredit Perumahan  

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian 

rumah. 

 

D.   Prosedur dalam Pemberian Kredit 

Menurut Muljono untuk menjaga agar pemberian kredit dapat berhasil 

dengan baik maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan bagi bank 

adalah prinsip-prinsip perkreditan berdasarkan asas 5C yaitu : 
16

 

1. Character (watak), dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi 

dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang prilaku, kejujuran, 

pergaulan, dan ketaatan nya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter 

yang baik jika ada keinginan dari calon debitur untuk membayar 

kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, 

dan sebaliknya. 

2. Capacity (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu 

memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin 

perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian 

dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik, maka 

ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk, maka 

kredit tidak dapat diberikan. 

                                                             
16

Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial (Edisi 4), 

(Yogyakarta: BPFE UGM, 2008), h. 69  
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3. Capital (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan 

struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. 

Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan 

struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat 

memberikan kredit kepada pemohon dan sebaliknya. 

4. Condition of Economic atau kondisi perekonomian pada umumnya dan 

bidang usaha khususnya. Jika baik dan memiki prospek yang baik maka 

permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek tidak akan disrtujui. 

5. Collateral (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis 

secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang 

ditentukan bank. Jika memenuhi maka kredit diberikan, dan sebaliknya.  

Sebelum mengajukan kredit ada beberapa prosedur yang harus 

dilakukan terlebih dahulu. Prosedur ini ditetapkan untuk mengantisipasi agar 

kredit yang diberikan dapat mengurangi risiko kerugian. Secara umum 

prosedur pemberian kredit oleh badan hukum, adalah sebagai berikut :
17

 

1. Pengajuan berkas-berkas 

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang 

dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas 

lain yang dibutuhkan. 

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. 

                                                             
17

Ibid. 
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3. Wawancara I 

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung 

berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-

berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan 

4. On the Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meminjam 

berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan 

5. Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan 

6. Keputusan Kredit 

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit 

akan diberikan atau ditolak. 

7. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya 

Calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan 

dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. 

8. Realisasi Kredit 

Dilakukan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan 

denga membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 

9. Penyaluran / Penarikan Dana 

Adalah pencairan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian 

kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan yang tujuan kredit. 
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Kebijaksanaan kredit yang sehat memuat kriteria-kriteria untuk 

menentukan apakah permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dapat 

dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Memproses permintaan kredit 

yang akhirnya ditolak, banyak memakan waktu dan tenaga staf bagian kredit 

bank maupun biaya secara sia-sia. Oleh karena itu, jumlah permintaan kredit 

semacam itu hendaknya diperkecil. Berikut ini hal-hal yang lazim 

dipergunakan bank sebagai kriteria untuk menyaring permintaan :
18

 

1. Bidang usaha calon debitur yang diminati bank, diragukan dan yang wajib 

dihindari. 

2. Standar kriteria untuk meluluskan permintaan kredit 

3. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon debitur yang mangajukan 

permintaan kredit tanpa jaminan 

4. Kriteria jaminan kredit yang dapat diterima 

5. Persentase minimal perbandingan jumlah nilai jaminan tersedia dan jumlah 

kredit yang diminta 

6. Jangka waktu maksimal yang dapat disetujui untuk tiap jenis kredit 

7. Jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan kepada seorang denitur dan 

satu kelompok debitur. 

Jika dilihat dari pengertiannya, ada beberapa unsur yang terkandung 

dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur tersebut adalah 

sebagai berikut:
19

 

1.    Kepercayaan 

                                                             
18

 S. Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 20 
19

Kasmir, Op.cit, h. 94 
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Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan 

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

tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana 

sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik 

secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi 

masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.  

2.    Kesepakatan 

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.  

3.  Jangka waktu 

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka 

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 

Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah 

atau jangka panjang. 

4.    Resiko 

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya/ macet pemberian kredit. Semakin panjang 

suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini 

menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang 

lalai, maupun oleh resiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana 

alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. 
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5.    Balas jasa 

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa 

tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga 

dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan 

bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas jasanya ditentukan 

dengan bagi hasil. 

Untuk mengetahui kondisi kredit yang disalurkan, Bank memiliki 

pedoman untuk menentukan apakah kreditnya masih sehat ataukah sudah 

menjadi kredit yang bermasalah. Sesuai dengan sifat yang diberikan, standar 

tingkat kesehatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut :
20

 

1. Pinjaman Musiman/Kredit Perdagangan, ditentukan sebagai berikut : 

a. Lancar, terhitung mulai kredit disalurkan hingga jatuh tempo 

b. Kurang lancar, terhitung mulai jatuh tempo hingga 3 bulan 

c. Diragukan, terhitung mulai 3 bulan setelah jatuh tempo hingga 24 

bulan 

d. Macet, terhitung lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo 

2. Pinjaman Angsuran/Kredit Berjangka, ditentukan sebagai berikut: 

a. Lancar, terhitung mulai kredit disalurkan hingga 3 bulan 

b. Kurang lancar, terhitung mulai 3 bulan setelah jatuh tempo hingga 6 

bulan 

c. Diragukan, terhitung mulai 6 bulan setelah jatuh tempo hingga 27 bulan 

d. Macet, terhitung lebih dari 27 bulan setelah jatuh tempo 

                                                             
20

Teguh Pudjo Muljono, Op.cit, h. 131  
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E.  Kredit dalam Fiqh Mu’amalah (Qard) 

1.   Pengertian, Dasar Hukum dan Hikmah  

Al-qard secara bahasa (etimologis) berarti potongan (عطقلا) yaitu 

istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. 

Sesuatu itu disebut qard sebab ketika seseoarang memberikannya sebagai 

modal usaha, maka sesuatu itu terputus atau terpotong. Sehubungan 

dengan itu, aktivitas pencarian modal diistilahkan dengan (ضارقتسإلا).
21

  

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

Tentang Bunga (Interest/Fa’idah) : 
22

 

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba 

1. Bunga (Interest/fa’idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi 

pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa 

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut,berdasarkan tempo 

waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan 

persentase. 

2. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena 

penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah 

yang disebut Riba Nasi’ah. 

Kedua : Hukum Bunga (interest) 

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi 

pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, 

                                                             
21

Ali Fikri, Al-Mu’a’malat al-Ma’diyah al-Adabiyyah, Jilid I, (Kairo: Mustafa al-Bab al- 

Halabi, 1357), h. 344.  
22

 Keputusan MUI Nomor 1Tahun  2004 tentang BungaBank 
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praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba 

Haram Hukumnya. 

2. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh 

Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan 

lainnya maupun dilakukan oleh individu. 

Ketiga : Bermu’amalah dengan lembaga keuangan konvensional 

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari’ah 

dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di 

dasarkan kepada perhitungan bunga. 

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan 

Syari’ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan 

konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat. 

 

Berkaitan dengan pelaksanaan Al Qardh, Dewan Syari’ah Nasional 

mengeluarkan Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang  Al-Qardh 

sebagai berikut:
23

 

Fatwa Tentang Al-Qardh: 

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh 

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) 

yang memerlukan. 

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada 

waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. 

                                                             
23

 Fatwa MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh 
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5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 

kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan 

ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Kedua : Sanksi 

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian 

atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS 

dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 

dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan. 

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi 

kewajibannya secara penuh. 

Ketiga   : Sumber Dana 

Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

1. Bagian modal LKS; 

2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya 

kepada LKS. 

Keempat: Ketentuan 
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1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Adapun al-qard secara istilah (terminologis) para ulama berbeda 

pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing. 

1)  Mazhab Hanafi 

Mereka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberikan sebagai 

modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika 

dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah 

asal jenisnya tidak jauh berbeda. Kategori ini meliputi kesamaan untuk 

ditakar, ditimbang dan dihitung jumlahnya.
24

   

2)  Mazhab Maliki 

Mereka berpendapat bahwa qard adalah penyerahan dari seseorang 

kepada pihak lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan.. Pemberian 

modal  yang bagi pemberinya berhak mengambil barang tersebut 

dari  orang yang mendapatkan modal.  

            Pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut : 

                                                             
24

 Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Jilid II, (Mesir: al-

Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), h. 338. 



45 
 

1.  Sesuatu itu bernilai kebendaan dan bukan merupakan hal yang 

remeh. 

2. Pemberian bersifat murni, maksudnya seluruh keuntungan atau 

manfaat dari modal itu kembali atau menjadi milik pihak yang 

menjalankan usaha. 

3. Tidak mengijinkan transaksi peminjaman yakni penerima modal 

tersebut tidak mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan modal 

tersebut sebagaimana seorang peminjam. 

4. Menggambil barang pengganti. Hal ini sebagai pembeda dengan 

hibah yakni suatau pemberian yang tidak mengharapkan adanya 

pengganti. 

5. Barang pengganti tidak berbeda jenis dengan modal. Hal ini 

dimaksudkan sebagai pembeda dari transaksi salam.
25

  

3) Mazhab Syafi’i 

Mereka berpendapat bahwa qard adalah sesuatu yang diberikan sebagai 

pinjaman modal. Qard merupakan pemberian pinjaman modal yang 

bersifat menjalankan kebaikan/ sosial. Qard bisa dipersamakan dengan 

transaksi salaf yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan 

sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.
26

  

4) Mazhab Hambali 

Mereka berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan modal pinjaman 

kepada orang yang menggunakannya dan modal itu akan dikembalikan 
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Ibid.  
26

Ibid.  
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berupa barang penggantinya. Qard bagi mereka merupakan jenis dari 

transaksi salaf. Sebab penerimaan modal pinjaman mengambil manfaat 

dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi. 

Jika modal telah diserahkan maka pemberi modal tidak boleh 

mengambil manfaat dari modal tersebut, sebab modal itu  tidak lagi 

menjadi miliknya, namun ia berhak mendapat gantinya.
27

 

5)  Abu Sura’i Abd al-Hadi 

Menurutnya qard atau pinjaman adalah suatu transaksi yang 

menyempurnakan jalan pemilikan harta kepada pihak lain secara 

sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya dengan hal yang serupa 

atau seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk 

dimanfaatkan dan kemudian orang tersebut mengembalikan 

penggantinya.
28

   

6) Sayyid Sabiq 

Menurut beliau qard adalah harta yang diberikan seorang pemberi 

pinjaman kepada orang yang meminjam untuk kemudian dikembalikan 

yang semisal setelah mampu.
29

  

Dari beberapa pendapat tentang  definisi qard di atas,  dapat 

diambil kesimpulan bahwa kredit atau qard adalah sutau transaksi atau 

perikatan antara pihak kreditur (pemberi pinjaman) dengan debitur 

(penerima pinjaman) berupa uang atau barang yang merupakan suatu jenis 

pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjam dengan maksud akan 

                                                             
27

Ibid.  
28

 Ibid. 
29

Ibid.  
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mengembalikan yang semisal sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati, misalnya satu minggu, satu bulan, enam bulan atau satu tahun. 

Dengan demikian praktek perkreditan yang dilakukkan para 

usahawan kecil melalui program Kredit Usaha Mikro di BPR Fianka 

Rezalina Fatma Pekanbaru, jika ditinjau dari fiqh Islam dapat 

dikategorikan ke dalam qard yaitu adanya modal berupa uang yang 

diberikan oleh pihak pegadaian kepada para nasabah untuk 

mengembangkan usahanya dengan kewajiban mengembalikannya pada 

waktu yang telah disepakati. 

Adapun dasar hukum diperbolehkannya qard diantaranya adalah 

sebagi berikut: 

1)  Ayat al-Qur’an 

 Ayat-ayat al-Qur’an yang mendasari kredit (qard) ini diantaranya: 

a.  Al-Baqarah (2): 245. 

                           

         

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah 

akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-

Baqarah: 245)
30

 

 

 

 

                                                             
30

 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 

2002), h. 40 
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2).  Hadis Nabi SAW                     

a.  Hadis riwayat al-Bukhari 

ثٌََا  اٍر َحدَّ ثٌََا ِهَشاُم ْبُي َعوَّ ٌِّ َعْي ُعبَُِْد َحدَّ ْهِر ٌُّ َعْي السُّ ُِْد بَ ََْحًَُ ْبُي َحْوَسةَ َحدَّثٌََا السُّ

ٌْهُ  ُ َع ٍَ َّللاَّ ََْرةَ َرِض ِ أًََّهُ َسِوَع أَبَا هَُر ِ بِْي َعْبِد َّللاَّ ُ َعلَُِْه َوَسلََّن  َّللاَّ ٍِّ َصلًَّ َّللاَّ َعْي الٌَّبِ

َ أَْى قَاَل َكاَى تَاِجٌر ََُداَُِي الٌَّاَش فَإِذَ  ٌْهُ لََعلَّ َّللاَّ ًِِه تََجاَوُزوا َع ا َرأَي ُهْعِسًرا قَاَل لِفِْتَُا

ُ َعٌْهُ   .ََتََجاَوَز َعٌَّا فَتََجاَوَز َّللاَّ
 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah telah 

menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 

'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi 

pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka 

dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: 

"Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga 

Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah 

memudahkan urusan pedagang tersebut". (HR. Bukhari)
31

 

 

b.  Hadis riwayat Ibn Majah 

ُِْه َوَسلََّن قَاَل َها ِهْي ُهْسلٍِن َُْقِرُض ُهْسلًِوا  ُ َعلَ ٍَّ َصلًَّ َّللاَّ َعْي اْبِي َهْسُعىٍد أَىَّ الٌَّبِ

ةً  ُِْي إَِّلَّ َكاَى َكَصَدقَتِهَا َهرَّ تَ  قَْرًضا َهرَّ
 

Artinya: dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim 

memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali 

seperti sedekahnya yang pertama." (HR. Ibnu Majah)
32

 

 

Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa qard  ada 

dalam ajaran Islam. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan 

pahala yang berlipatganda bagi mereka yang meng-qirad-kan harta di 

jalan-Nya. Qirad juga merupakan pekerjaan yang mulia, sehingga bisa 

menolong kesusahan orang lain. Orang yang membantu sesamanya 

                                                             
31

 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid II, (Bairut: 

Dar al-Fikr, t.t), h. 67  
32

 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qaswimi Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid 

II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), h. 81  
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dalam kesusahan niscaya Allah SWT akan menolongnya di akhirat 

kelak. 

3). Ijma’ 

Para ulama sepakat bahwa qard   merupakan perbuatan yang 

dibenarkan. Hal ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup 

tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki 

segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam 

sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah 

agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya
33

.  

Hikmah adanya qard (pinjaman modal) adalah menghilangkan 

kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan dan 

menguatkan rasa cinta kasih di antara sesama manusia
34

. Orang yang 

menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan 

menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah.
35

 Disamping itu qard 

juga dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan 

sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat 

diharapkan dalam pergaulan hidup manusia  di manapun juga. 
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 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani, 2005), h. 135 
34

Ali Fikri, Op.cit. h. 347  
35
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2.   Rukun dan  Syarat Qard 

Rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap 

perjanjian dalam mu’amalat. Adapun rukan dan syarat perjanjian kredit 

(qard) adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak 

menerima pinjaman (debitur) yang disyaratkan harus orang yang 

cakap untuk melakukan tindakan hukum. 

2) Obyek (barang yang dipinjam). 

3) Barang yang dipinjam disyaratkan berbentuk barang yang dapat 

diukur atau  diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkan hal ini 

agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus 

sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang 

diterima. 

4) Lafaz yaitu adanya pernyataan (ijab-qabul) baik dari pihak yang 

meberikan pinjaman (kreditur) maupun dari pihak yang menerima 

pinjaman (debitur).
36
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