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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini berjudul Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

BRI Unit Marpoyan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah (UMKM). Rumusan Masalah dari penelitian adalah, a) Implementasi 

program KUR BRI unit Marpoyan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di 

kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, b) Kendala yang 

dihadapi program KUR BRI unit Marpoyan dalam meningkatkan kesejahteraan 

UMKM di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, c) Hasil 

program KUR dan pandangan ekonomi Islam dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan UMKM di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 

berlokasi di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai dan Bank BRI unit 

Marpoyan, Jl Kaharuddin Nasution NO. 24 A Pekanbaru (Riau) Pekanbaru. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan key yang terdiri dari 

kepala unit, marketing pemasaran KUR, petugas administrasi KUR, supervisor, 

frontliner bank BRI unit Marpoyan, sedangkan untuk hasil program KUR menurut 

pandangan ekonomi Islam penulis menggunakan informan key dari pakar ekonomi 

Islam. Sedangkan untuk informan key UMKM, penulis mengambil dari nasabah 

KUR yang telah menerima program KUR dari bank BRI unit Marpoyan. Teknik 

pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

wawancara, dan dokumentasi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data 

yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara, dan data sekunder 

data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) BRI Unit Marpoyan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha 

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari, a) implementasi program 

KUR, proses pengajuan KUR, implementasi calon nasabah KUR, telah dilakukan 

sesuai standart operasional prosedur (sop) yang ditetapkan oleh bank BRI, b) 

sedangkan untuk kendala yang dihadapi oleh program KUR ini masih adanya 

kredit macet oleh nasabah yang pembayaran pinjamannya rapel di bulan 

berikutnya dan, c) hasil dari program KUR ini sangat membantu pertumbuhan 

UMKM di kelurahan Maharatu yakni dengan meningkatnya jumlah UMKM, serta 

meningkatnya omzet pendapatan UMKM setelah pemberian pinjaman  KUR oleh 

bank BRI, dan hasil dari program KUR ini menurut tinjauan ekonomi Islam dalam 

meningkatkan kesejahteraan telah sesuai dengan ekonomi Islam karena tujuan 

membantu taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 

 

 

Kata Kunci:  Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
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ABSTRACT 

 
 

This study is entitled Implementation of the BRI Marpoyan Unit for 

People's Business Credit (KUR) Program in Improving the Welfare of Micro, 

Small and Medium Enterprises (MSMEs). Problem formulation of research are, a) 

Implementation of  KUR BRI program Marpoyan unit in improving the welfare of 

SMEs in the village of Maharatu Marpoyan Damai District Pekanbaru, b) 

Constraints faced by the KUR BRI program Marpoyan unit in improving the 

welfare of MSMEs in the village of Maharatu Marpoyan Damai District 

Pekanbaru, c) The results of the KUR program and the view of the Islamic 

economy in an effort to improve the welfare of MSMEs in the village of Maharatu 

Marpoyan Damai District Pekanbaru. 

This research is a field research. This research is locatedin the village of 

Maharatu Marpoyan Damai and BRI Bank Marpoyan units, Jl Kaharuddin 

Nasution NO. 24 A Pekanbaru (Riau) Pekanbaru. 

In this study the author uses key informants consisting of the head of the 

unit, marketing KUR marketing, KUR administration officers, supervisors, front 

banker BRI Marpoyan units, while for the results of the KUR program according 

to the Islamic economic view the authors used key informants from Islamic 

economists. As for the MSME key informant, the author took from KUR 

customers who have received the KUR program from the BRI bank Marpoyan 

unit. Data collection techniques used in this study were interview observation, and 

documentation. 

The data used in this study are primary data that is data directly obtained 

from respondents through interviews, and secondary data obtained from writing or 

books. In this study the authors used descriptive qualitative data analysis 

techniques. 

The results showed that the implementation of the Marpoyan Unit BRI 

Small Business Credit Program (KUR) in Improving the Welfare of Micro and 

Small and Medium Enterprises (MSMEs) consisting of, a) the implementation of 

the KUR program, the process of filing KUR, the implementation of prospective 

KUR customers, was carried out according to operational standards the procedure 

(sop) set by the BRI bank, b) while for the constraints faced by the KUR program 

there are still bad loans by customers whose loan payments are rapel in the 

following month and, c) the results of the KUR program are very helpful for the 

growth of MSMEs in Maharatu village namely with the increasing number of 

MSMEs, as well as an increase in MSME income turnover after the KUR loans 

granted by BRI banks, and the results of this KUR program according to Islamic 

economic reviewin improving welfare has been in accordance with Islamic 

economics because the goal is to help people's lives better. 

 

 

Keywords:  People's Business Credit (KUR), Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSMEs), Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
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 ملخص
 

 يف بنك شعب إندونيسيا مرفويان الفرعي ائتمان األعمال الشعبية هو تنفيذ برنامجبحث ال اعنوان هذ
يف بنك  ائتمان األعمال الشعبية برنامج : أ(  مشكلة البحث هيو لتحسني رفاهية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة. 

ويان داماي، بكنبارو، ب( ادلعوقات فمار مبديرية قرية ماهاراتو لتحسني رفاهية  شعب إندونيسيا مرفويان الفرعي
لتحسني رفاهية قرية  يف بنك شعب إندونيسيا مرفويان الفرعي ائتمان األعمال الشعبية برنامج واجهها ياليت 

ووجهة نظر االقتصاد  ائتمان األعمال الشعبيةنتائج برنامج ج( . ويان داماي، بكنباروفمار مبديرية ماهاراتو 
 .ويان داماي، بكنباروفمار مبديرية لتحسني رفاهية قرية ماهاراتو حماولة اإلسالمي يف 

بنك شعب إندونيسيا مرفويان، يف و ويان داماي فمار مبديرية ماهاراتو  يف قرية ومكانههذا البحث هو حبث ميداين. 
 .بكنبارو رياوأ -42رقم  شارع كاهار الدين ناسوتيون

ائتمان ون من رئيس الوحدة، وتسويق كونالرئيسيني الذين يت ادلخربينباحث ، يستخدم البحثال ايف هذ
بنك شعب إندونيسيا اخلط األمامي من ، وادلشرفني، و ائتمان األعمال الشعبية، ومسؤويل إدارة األعمال الشعبية

ادلخربين الباحث وفًقا للرؤية االقتصادية اإلسالمية، يستخدم  ائتمان األعمال الشعبيةبرنامج  من لنتائجوا، مرفويان
الباحث ، أخذ ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطةون من الرئيسي وندلخرب او االقتصاديني اإلسالميني. عامل الرئيسيني من 

. بنك شعب إندونيسيا مرفويانمن  ائتمان األعمال الشعبيةالذين تلقوا برنامج  ائتمان األعمال الشعبيةمن عمالء 
 ادلقابلة والتوثيق.و ة الحظادلمجع البيانات ادلستخدمة هي  ةتقنيو 

بيانات مت احلصول عليها مباشرة من ادلستجيبني من خالل  أيالبيانات ادلستخدمة هي بيانات أولية 
حتليل البيانات  ةتقنيالباحث البيانات الثانوية اليت مت احلصول عليها من الكتابة أو الكتب. استخدم و ، ةادلقابل

 .الكيفية الوصفية
 يف بنك شعب إندونيسيا مرفويان الفرعي ائتمان األعمال الشعبية تنفيذ برنامجأظهرت النتائج أن 

، عملية تقدمي ائتمان األعمال الشعبية تنفيذ برنامجمن: أ( يتكون لتحسني رفاهية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة 
 ة القياسيةالتشغيلي اتراءإلجل، وفًقا ائتمان األعمال الشعبيةمن عمالء مرشحي ال، تنفيذ ائتمان األعمال الشعبية

، هناك قروض سيئة ائتمان األعمال الشعبيةاليت يواجهها برنامج  والعراقيل، ب( شعب إندونيسيا حدد  بنك يتال
مفيدة جًدا  ائتمان األعمال الشعبيةمن العمالء الذين دفعت قروضهم طائشة يف الشهر التايل، )ج( نتائج برنامج 

، وكذلك زيادة ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطةزيادة عدد و يف قرية ماهاراتو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة لنمو 
ائتمان  ، ونتائج برنامجشعب إندونيسياادلمنوحة من بنك  ائتمان األعمال الشعبيةبعد قروض  هامعدل دوران دخل
االقتصاد اإلسالمي ألن اذلدف ب تناسب هي فاهيةوفًقا دلراجعة االقتصاد اإلسالمي يف حتسني الر  األعمال الشعبية

 هو ادلساعدة على حتسني مستوى حياة اجملتمع.
 إندونيسيا شعب : ائتمان األعمال الشعبية، ادلؤسسات والصغرية وادلتوسطة، بنك األساسية الكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu dunia usaha adalah usaha perbankan, bank merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang menyangkut bidang keuangan 

dan sebagai lembaga keuangan, bank akan membantu memperlancar arus uang 

dari suatu tempat ke tempat lain, melancarkan transaksi antara Demant dan 

Supply, melancarkan pengadaan modal kerja bagi pengusaha dan kegiatan 

pembagunan lainnya. Kesemuanya ini merupakan jasa perbankan yang 

merupakan salah satu indikator utama bagi kemajuan ekonomi bangsa. 

Pada umumnya bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

utamannya menerima Simpanan, Tabungan dan Deposito. Kemudian bank 

dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal untuk menukar uang, atau 

menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, telepon, air, 

pajak, uang kuliah dan sebagainya
1
.  

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan lebih luas lagi bahwa bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya 

aktivitas keuangan perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan 

sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah uang.
2
 Bank 

adalah  lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana 

                                                             
1
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999) hl 23 
2
 Ibid 
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dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta 

memberikan jasannya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga fungsi utama Bank 

yaitu: (a) Bank sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan, (b) Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan kredit serta bentuk lainnya, (c) 

Bank sebagai lembaga yang memperlancar transaksi perdagangan dan 

peredaran uang.
3
 

Berdasarkan pemahaman fungsi bank tersebut dapat dipastikan bahwa 

penyaluran modal kerja merupakan bisnis bank. Begitu juga halnya dengan 

pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan usaha dari 

pembiayaan modal kerja. Lazimnya suatu usaha ekonomi yang terorganisir 

bertujuan mendapatkan laba yang yang diperoleh dari usaha yang dijalankan 

dan juga untuk kelangsungan hidup usaha dalam jangka waktu yang 

ditentukan. Tujuan tersebut pada dasarnya dapat dicapai melalui usaha 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan perusahaan, baik dalam 

menghadapi pesaing-pesaing maupun dalam mengefesiensikan usaha secara 

inovatif dan kreatif. Untuk itulah suatu usaha ekonomi harus mempunyai 

strategi perusahaan yang mantap guna merebut peluang-peluang pasar 

potensial.
4
  

Bank adalah lembaga keuangan yang diperlukan oleh masyarakat guna 

memperoleh modal untuk kepentingan pengembangan usaha dan menghimpun 

                                                             
3
 Ibid, hl 24 

4
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran Jilid II, (Jakarta: PT.  Indeks, 2015) hl 45 
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dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. 

Fungsi perbankan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan 

kosumtif dan untuk keperluan pengembangan usaha. Bank memiliki fungsi 

vital bagi  masyarakat yang mempunyai kelebihan  uang dan yang kekurangan 

uang. Terkhususnya pada pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk 

pengembangan usaha, juga perlu dampingan untuk mengelola keuangan 

supaya pelaku usaha bisa mandiri dan bisa membayar pinjman nya ke bank. 

Peranan UMKM mempunyai dampak yang sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Diantara keunggulan UMKM 

menurut Bank Indonesia ialah: persebaran UMKM yang cukup banyak yang 

terdapat disemua lini sektor ekonomi, mampu menarik tenaga kerja yang 

pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru, terdapatnya sumber 

daya alam yang masih memadai diseluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan 

jika diolah menjadi barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat dengan 

relatif murah bila dibandingkan dengan sektor makro. 

Pada sisi lain masih adanya hambatan dari pengembangan UMKM ini 

yang mana masih masalah klasik, yakni: pengelolaan yang masih seadanya, 

modal yang kurang, alat-alat yang digunakan masih tertinggal, pemasaran 

yang kurang, birokrasi yang sulit, pungutan liar, dan skill masyarakat yang 

kurang. 

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, 

membuka lapangan pekerjaan, mengurangi taraf kemiskinan pemerintah 

berupaya mengeluarkan kebijakan-kebijakan dengan tujuan memajukan sektor 
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ekonomi mikro dan pengembangan usaha masyarakat. Kebijakan 

pengembangan usaha mikro meliputi: 

1. Menigkatkan akses  pembiayaan 

2. Mengembangkan usaha-usaha baru 

3. Memasarkan produk UMKM secara digital 

4. Pemangkasan  regulasi UMKM 

Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai andil yang cukup 

berpengaruh dalam menciptakan lapangan pekerjaan, ini mengacu dengan 

banyaknya populasi jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah yang menjadi 

salah satu penyebab tingkat pengangguran melimpah, sedangkan sektor usaha 

makro menginginkan pekerja dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi, 

bila dibandingkan dengan sektor mikro tingkat pendidikan tidak menjadi 

syarat utama.
5
 

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain 

dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007, Presiden meluncurkan  

KUR, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah. 

KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada 

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

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 

tambahan belum cukup. Pelaku usaha mikro bisa memanfaatkan program ini 

ialah sekor-sektor usaha produktif seperti pertanian, industri, jasa, pertanian, 

                                                             
5
 Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009) hl 1 
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dan kehutanan. Akses KUR ini bisa didapatkan langsung di lembaga keuangan 

yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dengan datang langsung ke bank 

pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka 

penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya 

usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan mikro atau 

melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan bank 

Pelaksana.
6
  

Salah satu fugsi perbankan ialah memberikan pinjaman modal kapada 

masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dalam rangka 

meningkatkan aktivitas kegiatan ekonomi, untuk meningkatkan taraf 

kesejehteraan kehidupan masyarakat, dan ini pun dianjurkan dalam agama 

Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah menjadi wajib apabila 

ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan untuk 

mengembangkan usahanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Demikian halnya dalam tolong menolong dalam memberikan 

pembiayaan kepada orang yang sangat mebutuhkannya. 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 

                           

       

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan 

dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”. ( QS Al-Maidah:2) 

 

                                                             
6
 Https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan. Diakses 01 September 2019 

https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan
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Surah al-Quran diatas, menjelaskan bagaimana tolong menolong, 

dalam mengerjakan kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat 

dosa, begitu juga dengan kegiatan ekonomi tolong menolonglah dalam 

aktivitas ekonomi, ini akan berdampak taraf kehidupan masyarakat akan 

meningkat. 

UMKM adalah salah satu usaha yang dilakukan sebagian masyarakat 

di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai untuk meningkatkan 

kesejahteraan tarah kehidupan. Walaupun mata pencaharian utama sebagian 

besar masyarakat di Kelurahan Maharatu adalah bertani sayuran, berkebun 

tetapi mereka juga memiliki usaha lain seperti pedagang pakaian, pedagang 

barang campuran, pedagang ayam potong dan ayam ras, pedagang kaki lima 

dan lain-lain. UMKM di Kelurahan Maharatu masih terkendala dengan modal 

sehingga dengan adanya program KUR usaha-usaha kecil dapat terbantu 

dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya perlu melaporkan usaha 

mereka di Kantor Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan usaha 

(SKU) sebagai syarat untuk mengajukan kredit modal usaha pada bank BRI. 

Program KUR merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan UMKM di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai. 

Program KUR dilaksanakan langsung oleh bank BRI Unit Marpoyan melalui 

program pemberian kredit modal usaha.  

Realisasi penyaluran KUR mikro pada periode 2016 hingga 2019 

mencapai Rp. 11 Milyar. Sedangkan untuk periode 2018 hingga 2019 

mencapai Rp. 2 miliar dengan jumlah  nasabah lebih dari seribu debitur. 
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Berkat adanya KUR pelaku UMKM memperoleh tambahan modal yang 

berdampak positif dalam mengembangkan usahanya.
7
 Potensi yang sangat 

besar ini, berdampak pada pengajuan KUR menjadi primadona dibandingkan 

dengan pinjaman lainnya, ini disebabkan faktor pertumbumbuhan UMKM 

yang cukup berkembang. Dapat dilihat pada tabel di bawah realiasai KUR dari 

tahun 2016 hingga tahun 2019, disekitar kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru. 

Tabel I.I 

Realisasi KUR BRI Unit Marpoyan Tahun 2016-2019 

 
Realisasi KUR BRI Unit Marpoyan 

Kelurahan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 

Maharatu  425.000.000 435.000.000 450.000.000 465.000.000 

Sidomulyo Timur 115.000.000  130.000.000 125.000.000 135.000.000 

Tangkerang Tengah 245.000.000 215.000.000 245.000.000  260.000.000 

Tangkerang Barat 125.000.000 120.000.000 125.000.000 155.000.000 

Wonorejo 115.000.000 215.000.000 115.000.000   120.000.000 

Total 1.025.000.000 1.015.000 1.060.000 1.135.000 

Sumber data: Olahan data BRI unit Marpoyan 

 

Dari tabel di atas realisasi KUR yang paling besar berada di kelurahan 

Maharatu, cangkupan wilayah yang cukup luas dari kelurahan-kelurahan 

lainnya menyebabkan realisasi KUR paling terbanyak. Salah satu faktor 

lainnya kelurahan Maharatu merupakan kelurahan induk di kecamatan 

Marpoyan Damai, sebelum terjadi pemekaran kelurahan. 

Kelurahan Maharatu menjadi tempat yang strategis dan menjanjikan 

bagi pelaku-pelaku UMKM dengan kepadatan penduduk paling banyak, 

perputaran roda perekonomian mengalami peningkatan yang sangat cepat 

                                                             
7
Ade Iskandar (35 Tahun), PA KUR (Petugas Administrasi) BRI Unit Marpoyan,  

Wawancara, Pekanbaru 1 Oktober 2019 
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dibandingkan dengan kelurahan lainnya, yang ada di sekitaran Kecamatan 

Marpoyan Damai. 

Dari waktu ke waktu jumlah UMKM semakin banyak di kelurahan 

Maharatu, hal ini dengan banyak nya pelaku usaha yang mengajukan surat 

keterangan usaha, ke kantor lurah Maharatu untuk keperluan pengajuan KUR 

ke perbankan. Berikut berbagai jenis UMKM dan jumlahnya di kelurahan 

Maharatu dari tahun 2015-2018 seperti pada tabel berikut: 

Tabel I.2 

Jumlah UMKM Kelurahan Maharatu Tahun 2015-2018 

 

Jumlah UMKM Kelurahan Maharatu 

Jenis UMKM 
Tahun 

2015 2016 2017 2018 

Pedagang Grosiran 13 15 16 19 

Bidang Kuliner 32 34 37 38 

Usaha Pakaian 11 15 14 17 

Perikanan 9 10 11 13 

Perbengkelan 8 9 12 15 

Laundry 9 11 13 12 

Petani Sayur  19 21 24 27 

Pedagang Ponsel 10 9 13 16 

Salon dan Pangkas 13 14 15 18 

Pedagang Kaki Lima 29 33 37 43 

Pedagang elekronik 17 15 14 19 

Rumah Kontrakan 12 14 15 16 

Total 182 189 221 253 

      Sumber data: kantor lurah Maharatu 

 

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam Jenis UMKM di kelurahan 

Maharatu, jenis kegiatan ekonomi nya beraneka ragam, mulai dari pedagang, 

perbengkelan, laundry dan lain-lain. Berdasarkan data diatas usaha di bidang 

kuliner terus mengalami kenaikan setiap tahun nya, karena ini adalah salah 

satu kebutuhan primer manusia. 
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Masih terdapat kendala yang dihadapi usaha mikro dalam berkembang. 

Kurangnya modal yang dialami pelaku usaha masih menjadi hambatan hingga 

sekarang. Pelaku usaha kesusahan dalam mendapatkan modal pinjaman 

dikarenakan asset yang belum memadai untuk syarat meminjam dana ke bank. 

Masyarakat yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dengan 

UMKM masih terkendala dengan modal yang kurang maka dari itu perlu 

modal untuk mengembangkan usaha nya untuk mendapatkan program KUR 

dari pemerintah melalui perbankan. 

Kendala sebagian pelaku UMKM dalam pengajuan KUR ke bank, 

masih adanya masyarakat yang masih belum mempunyai agunan yang belum  

layak sebagai jaminan di perbankan, jenis usahanya belum berkembang, baru 

merintis usaha, dan ketika mengajukan KUR kuota habis. 

Untuk di daerah-daerah terpencil/pedalaman masyarakat juga kurang 

begitu mengetahui tentang produk KUR ini, bagaimana prosedur 

mendapatkannya, apa-apa saja syarat nya, seberapa besar pinjaman yang bisa 

diajukan. 

Dengan adanya Program KUR dari pemerintah, di harapkan 

perkembangan UMKM di kelurahan Maharatu semakin berkembang dari 

tahun ke tahun, dan salah satu tujuan pemerintah dengan program KUR ini 

ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sebagaimana yang 

terkandung dalam pancasila yang kelima “kesejahteraan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia”. 

Mengacu pada kondisi seperti yang diuraikan diatas, bagaimana 

penerapan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan bagaimana kendala serta hasil 
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program KUR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM di 

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai. Menurut hemat penulis 

menarik untuk diteliti dan dikaji. Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih 

mendalam terhadap program KUR, untuk membahas hal ini secara rinci maka 

penulis kemas hal tersebut dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul:  

“Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit 

Marpoyan dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan 

Damai Pekanbaru”. 

 

B. Defenisi Istilah 

1. Implementasi 

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu 

tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan 

rinci (matang). 

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

KUR (kredit usaha rakyat ) adalah merupakan program prioritas 

pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian 

kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur 

individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang 

produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 

tambahan belum cukup.
8
 

                                                             
8 Https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_Usaha_Rakyat. Diakses 30 November 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_Usaha_Rakyat
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Pemberian pinjaman dengan disubsidi oleh pemerintah melalui 

program KUR ini, diupayakan agar UMKM mampu berkembang. Yang 

mana peminjaman dana ke bank harus ada agunan yang layak dan 

memadai, adanya program ini lebih relatif mudah. Setelah berjalan hampir 

satu tahun tampaknya harapan tersebut masih “jauh panggang dari api” 

alias harapan tinggal harapan.  

Sesungguhnya, ketakutan perbankan itu tidak beralasan sama 

sekali. Pasalnya, dengan adanya dan penjaminan, semestinya risiko kredit 

bermasalah akan ditanggung oleh pemerintah. Disamping itu, nasabah 

kredit UMKM selama ini sudah dikenal memegang teguh kepercayaan 

dalam pengambilan kredit yang diberikan oleh perbankan. 

Munculnya kesenjangan pada tataran kebijakan dan pelaksanaan 

program KUR itu, salah satunya disebabkan oleh kesalahan pemerintah 

dalam menunjuk enam bank pelaksana penyalur KUR. Dari keenam bank 

tersebut, barangkali hanya BRI saja yang sudah memiliki pengelaman  dan 

daya-jangkau luas hingga pedesaan. Faktor pengelaman dan daya jangkau 

bagi  bank penyalur KUR mejadi variabel signifikan dalam menentukan 

keberhasilan pengelolaan KUR. Mengingat, UMKM, yang sebagian besar 

tidak bankable, membutuhkan pendekatan fleksibilitas dan pendekatan 

sosial-ekonomi dalam hubungan antara bank dengan nasabah.
9
 

  

                                                             
9
 Fahmi Radhi, Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat (Jakarta:  Republika, 2008 ) hl 177-179 
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3. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera”, sejahtera ini 

Mengandung Pengertian dari bahasa Sangsekerta “Catera”, yang berarti 

payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti 

“Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran 

sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.
10

 Dalam 

mendeskripsikan kesejahteraan pada penelitian ini, penulis merujuk pada 

Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya.
11

 Oleh karena itu, kesejahteraan adalah suatu kondisi 

dimana setiap orang terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar 

tersebut bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut 

keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan, dan 

kebutuhan nonekonomi lainnya. Dengan adanya Undang-Undang No.11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai landasan atau acuan 

untuk menganalisa kehidupan masyarakat, apakah masyarakat sudah 

termasuk sejahtera berdasarkan Undang-undang tersebut ataukah 

sebaliknya. 

 

                                                             
10

 Adi Fahruddin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) 

 hl 9 
11

 Undang-undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial . 
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4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang 

merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan 

maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-

undang No. 20 tahun 2008.  

Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan 

tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnnya paling 

banyak Rp 300.000.000,- Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau 

kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. 

Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah.  

Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki 

kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya 

mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara 

Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.  

Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif 

dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta 

menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil 

atau usaha besar dengan total kekayan bersihnya sesuai yang sudah diatur 

dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering 

dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang 

dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha
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Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. 

Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 

miliar.
12

 

Usaha kecil menengah adalah seseorang yang melakukan suatu 

jenis usaha baik berupa jasa ataupun yang lainnya yang didelegasi 

perorangan atau kelompok dimana bergelut dalam ekonomi perdagangan 

yang usaha kecil mempunyai penjualan tahunan setidaknya mencapai 

Rp.50.000.000,- dan usaha menengah yang mempunyai hasil penjualan 

tahunan setidaknya diatas Rp.50.000.000,-.
13

 

 

C. Fokus Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaku usaha UMKM masih terkendala dalam dengan modal usaha 

yang minim 

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pemberian 

KUR oleh pemerintah melalui perbankan 

c. Minimnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun 

pihak bank 

  

                                                             
12

 Https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah. Diakses 04 Oktober 2019 
13

 Suhardjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: 

AMPYKPN, 2003) hl 29 

https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_mikro_kecil_menengah
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2. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah 

yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti Implementasi Program 

KUR dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Kelurahan Maharatu 

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana implementasi program KUR BRI unit Marpoyan dalam 

meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru? 

b. Bagaimana kendala yang dihadapi program KUR BRI unit Marpoyan 

dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru? 

c. Bagaimana hasil program KUR dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut pandangan 

ekonomi Islam di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Yang meliputi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi program KUR BRI unit Marpoyan dalam 

meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di kelurahan 

Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi program KUR BRI unit 

Marpoyan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan 

menengah di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui hasil program KUR dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan usaha mikro kecil menengah menurut pandangan ekonomi 

Islam di kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penelitian baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan ini diharapkan dapat 

bermanfaat yaitu: 

a. Penelitian ini berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan 

khususnya dalam pemberian pengetahuan dalam rangka mewujudkan 

insan akademis yang cerdas dan berpengaruh luas. 

b. Sebagai referensi bagi perguruan tinggi khususnya jurusan Ekonomi 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai program KUR dalam 

meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah. 
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2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan 

pemerintah untuk memberikan arahan ataupun informasi sebagai 

rujukan dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan yang dipergunakan dalam tesis ini terdiri dari 5 

(lima) bab, memiliki kandungan atau isi yang saling berkaitan dalam proses 

penelitian, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

   Bab ini terdiri atas, latar belakang masalah, defenisi istilah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORITIS 

   Bab ini merupakan landasan teoritis yang menggambarkan tentang 

Implementasi, kredit usaha rakyat, kesejahteraan sosial, usaha 

mikro kecil dan menengah, dan penelitian terdahulu 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang, jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, subjek dan objek peneltian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, 

Implementasi program KUR BRI unit Marpoyan dalam 

meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil menengah di 

kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, 

kendala yang dihadapi program KUR BRI unit Marpoyan dalam 

meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil menengah di 

kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dan 

hasil program KUR BRI unit Marpoyan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil menengah di 

kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini, serta 

saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Implementasai 

Implementasi ialah suatu tindakan atau perencanaan yang telah 

dipikirkan dengan sempurna. Implementasi dilaksanakan apabila 

semuanya telah dianggap benar-benar telah selesai. Menurut Nurdin 

Usman implementasi ialah hasil dari aktifitas, tindakan yang telah 

dicanangkan dengan matang demi mencapai sebuah hasil yang 

diinginkan.
14

 implementasi menurut Guntur Setiawan ialah pengembangan 

kegiatan yang saling berkesinambungan berinteraksi dengan tujuan dan 

tindakan agar tercapainnya sebuah tujuan, dengan akses pelaksanaan 

birokrasi yang mudah.
15

 

Implementasi ialah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. 

Implementasi dilaksanakan setelah semua kegiatan dicanangkan. 

Implementasi ialah serangkaian aktivitas dengan tujuan menuju kebijakan 

terhadap masyarakat sehingga menghasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan.
16

Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, 

implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan.
17

 

                                                             
14

Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 200) hl 

70 
15

Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan (Jakarta: Balai Pustaka 

2004) hl 39 
16

Afan Gaffar, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan ((Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009) hl 295 
17

 Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hl 427 
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Dari beberapa pengertian implementasi diatas jika dihubungkan 

dengan sebuah kebijakan ialah bahwa kebijakan itu direncanakan dan 

diputuskan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan kemudian 

diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan dengan tujuan agar dapat 

mengatur tatanan kehidupan didalam bermasyarakat dalam upaya 

mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.
18

 

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

KUR adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja 

(KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp.5 juta 

sampai dengan Rp.500 juta. Agunan pokok KUR adalah usaha yang 

dibiayai, namun pemerintah membantu menanggung melalui program 

penjaminan hingga maksimal 70 persen dari plafon kredit. Bantuan berupa 

fasilitas pinjaman modal ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan 

perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan 

kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha 

rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, 

mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
19

 

Kredit usaha rakyat BRI kredit ini diluncurkan dengan landasan 

hukum instruksi presiden no. 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

 

                                                             
18

Bambang Suggono, Hukum dan Kebijakan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) hl 137 
19

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Buku Saku Program Penanggulangan 

Kemiskinan (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) hl 46 
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Tujuan diluncurkannya kredit ini: 

a. Percepatan pengembangan sektor-sektor usaha mikro. 

b. Mengurangi tingkat kemiskinan dan membuka lapangan kerja kepada 

pengangguran. 

c. Lembaga-lembaga keungan dapat memberikan kredit dengan manfaat 

pendapatan laba.
20

 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas 

dalam mendukung kebijakan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada tahun 2015, “Tercapainya 

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sebesar Rp.20 triliun” menjadi 

salah satu target IKU Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah penyaluran sampai 

dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp.22,75 triliun (113,75%). Jumlah 

tersebut dicapai dalam empat bulan penyaluran KUR oleh 3 Bank BUMN. 

Bank dengan kinerja penyaluran KUR tertinggi adalah Bank BRI dengan 

penyaluran sebesar Rp.16,2 triliun. 

Capaian output/kinerja yang melebihi target yang ditetapkan pada 

tahun 2015 dapat dikategorikan sebagai capaian yang sangat baik. Capaian 

kinerja ini merupakan hasil koordinasi dan sinergitas yang baik dengan 

para pemangku kepentingan KUR yang tergabung dalam Komite 

Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta 

dengan bank pelaksana, perusahaan penjamin, Bank Indonesia, Otoritas 
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Wulan Ayodya, Kursus Singkat Usaha Aneka Katering Laris Manis,( Jakarta: PT Elex 

Media Komputindo) hl 101 
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Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota 

dibawah koordinasi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 

Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Output yang 

dihasilkan membawa outcome yang positif khususnya dalam penciptaan 

lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sesuai dengan laporan 

penyaluran KUR, jumlah debitur yang menerima KUR pada Tahun 2015 

mencapai 1.003.553 juta UMKM. 

Manfaat Program KUR adalah untuk meningkatkan dan 

memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada 

pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan 

meningkatkan daya saing UMKM. Total penyaluran KUR tahun 2007-

2014 sebesar Rp.178,85 triliun dengan NPL sebesar 3,3%. Tenaga kerja 

yang berhasil diserap dari program KUR adalah sebanyak 20.344.639. 

Berdasarkan workshop evaluasi KUR dan Rakor Komite Kebijakan KUR 

pada tanggal 15 Desember 2014, KUR tetap dilanjutkan dengan penguatan 

regulasi dan perbaikan skemanya. 

Dampak evaluasi yang dilakukan bank dunia dan TNP2K terhadap 

pengkajian KUR sebagai upaya perbaikan program ini dengan 

mengutamakan penyaluran kepada sektor utama seperti: perikanan, 

industri, kelautan, dan kehutanan agar mendapatkan manfaat multiplier 

effect yang lebih besar kepada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Beberapa perbaikan regulasi untuk pelaksanaan KUR Tahun 2015 

yaitu: 

a. Keputusan Presiden No.19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan 

Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan 

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada 15 Juli 

2015. 

b. Peraturan Menko Perekonomian No.6 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat (Lamp I, KUR Mikro, Lamp II, KUR Ritel dan 

Lamp III, KUR Penempatan TKI) diundangkan tanggal 7 Agustus 

2015. 

c. Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 

30 Juli 2015. 

d. Keputusan Menko Perekonomian No.170 Tahun 2015 tentang Bank 

Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 

Agustus 2015, meliputi: PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT. BNI,  Perum 

Jamkrindo, dan PT. Askrindo. 

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah 

melakukan relaksasi kebijakan terkait KUR khususnya pada sektor 

penyaluran, kriteria penerima KUR, dan jenis penyaluran KUR, beberapa 

Regulasi terkait Relaksasi KUR antara lain: 

a. Permenko 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha 

Rakyat yang memuat beberapa relaksasi kebijakan yaitu : penambahan 
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sektor yang dibiayai;  perluasan penerima KUR; pembiayaan investasi 

untuk tanaman keras; penambahan jangka waktu, suplesi, dan 

restrukturisasi KUR Mikro dan KUR Ritel. 

b. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM No.188 Tahun 2015 

tentang Penetapan Penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin KUR. 

c. Penguatan basis data SIKP dengan dukungan Kementerian teknis, 

Pemda dan TNP2K.
21

 

Maksud program KUR ialah supaya masyarakat mendapatkan 

pelatihan-pelatihan pengembangan usaha dari dinas-dinas terkait, dan 

selanjutnya untuk dapat mengakses pinjaman dari lembaga-lembaga yang 

telah ditunjuk oleh pemerintah. Jenis usaha yang dapat ialah jenis usaha 

dengan sektor produktif. 

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah, membutuhkan pinjaman 

untuk pengembangan usaha, sedangkan bagi pemerintah pemberian 

program KUR ini adalah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan 

harapan tingkat pegangguran dan tingkat kemiskinan berkurang serta 

tingkat pertumbuhan ekonomi naik.
22

 

3. Teori Kesejahteraan  

a. Pengertian Kesejahteraan  

Kesejahteraan ialah tatanan penghidupan bermasyarakat, 

materi, dan religuus yang diiringi rasa kenyamanan untuk berusaha 

                                                             
21

 Http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur. Diakses 23 Januari 2020 
22

 TNP2K, Program kredit Usaha Rakyat (KUR) – Klaster III - Tanya Jawab Tim 

nasional Percepatan http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-

rakyat-kur/. Diakses 23 september 2019. 

http://kur.ekon.go.id/kebijakan-kur
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/
http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/
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mencukupi kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan bersosial yang 

dibutuhkan untuk bertahan hidup didalam lingkungan keluarga dan 

dilingkungan bermasyarakat, serta menjunjung nilai-nilai 

kepancasilaan. kehidupan dapat diartikan dengan kesamaan tingkat 

hidup yang lebih tinggi dari kehidupan.
23

 

Tolak ukur bagi masyarakat bila seseorang dikatakan sejahtera 

apabila kehidupannya telah berada pada taraf hidup lebih baik, dapat 

dikatakan sejahtera jika semua keinginan yang ingin dicapainnya dapat 

diraihnya, terhindar dari segala macam kekurangan harta benda, dan 

mendapatkan rasa keamanan. 
24

 

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya.”
25

 

Kesejahteraan sosial mengandung pengertian yang universal, 

berbagai macam upaya ditempuh untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak. Indikator kesejahteraan tidak hanya diukur dari perekonomian 

seseorang, tetapi dilihat juga dari sisi kehidupan sosialnya, penguasaan 

diri, dan kehidupan spritualnya.
26

 

Teori kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup 

penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan 

                                                             
23

 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika 

Aditama 2014) hl 2 
24

 Afzarul Rahman. Doktrin Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hl 231 
25

 Bagus Aryo dkk, Kebencanaan dan Kesejahteraan: Konsep dan Praktek, (Jakarta: 

LKPS, 2014) hl 2 
26

Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan 

Sosial, (Jakarta: Fak. Ekonomi UI, 2002) hl 40 
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ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan 

terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat, agar ketimpangan 

sosial dimasyarakat tidak terjadi, diperlukan usaha pemerataan 

ekonomi, yang bisa diatur oleh pemerintah, supaya semua masyarakat 

bisa medapatkan lapangan pekerjaan yang layak, dan perekonomian 

diantara masyarakat merata, Sedangkan, salah satu unsur penting 

kesejahteraan ialah kepuasan atau utility.
27

 

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi 

tiga macam, yakni classical utillitarian, neoclassical welfare theory 

dan new contractarianapproach (Alberth dan Hahnel). Pendekatan 

classical utillitarian menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau 

kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat 

kesenangan yang berbeda yang dirasakan oleh individu yang sama 

dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah 

meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan 

bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan 

prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Neoclassical welfare 

theory merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip 

pareto optimality. Prinsip tersebut merupakan nacessari condition 

untuk tercapainya keadaan kesejahteraan sosial maksimum. Selain 

prinsip paretooptimality, neocalissical welfare theory juga 

menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua 

kepuasan individu. 
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 Rognvaldur Hannesson, Ekonomi Perikanan, (Universitas Forlaget 2000) hl 72 
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Perkembangan lain dari teori kesejahteraan sosial adalah 

munculnya newcontractarian approach. Prinsip dalam pendekatan ini 

adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan 

maksimum dalam hidupnya. Intisari pendekatan ini adalah setiap 

individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta 

tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan 

memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang 

barang tanpa adanya campur tangan. 

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan sangat terkait dengan tingkat 

kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam 

kehidupannya. Guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, 

maka dibutuhkan suatu perilaku (behavioral) yang dapat 

memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang 

tersedia. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki 

banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas dkk 

berpendapat kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah ke bawah di 

representasikan dengan tingkat kemiskinan masyarakat yang 

berkurang, tingkat kesehatan membaik, memperoleh pendidikan yang 

baik, tingkat kreatifitas masyarakat berkembang, semua itu merupakan 

gambaran tingkat pendapatan masyarakat ekonomi menengah ke 

bawah.
28
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 Edy Sugiarto, Teori Kesejahteraan, hl 264, Http://www.scribd.com  / doc / 58892564 / 

teorikesejahteraan.  Diakses tanggal 01 November 2019 

http://www.scribd.com/doc/58892564/teorikesejahteraan
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b. Indikator Kesejahteraan 

Pendapat Sadano Sukino, kesejahteraan bukan hanya tentang 

konsumsi, tapi juga pola perkembanga sebagai tujuan meningkatkan 

kesejahteraan kebutuhan keluarga. Maka dari itu Sadano Sukirno 

mengkelompokkan kedalam tiga aspek: 

1) Aspek pertama membedakan kesejahteraan satu negara dengan 

negara lain menggunakan perhitungan pendapatan nasional. 

2)  Aspek yang kedua menyusun penyesuaian dan mempertimbangkan 

dengan tingkat negara lain 

3)  Aspek yang ketiga membedakan taraf kesejahteraan menggunakan 

data yang tersedia.
29

 

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan 

perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi per-kapita, 

angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di 

media masa. Selain itu, kesejateraan mayarakat juga dapat juga dapat 

diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri 

dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan 

standar hidup yang layak. Adapun menurut badan pusat statistik (BPS), 

kesejahteraan ialah terpenuhinnya kebutuhan keluarga sesuai dengan 

kebutuhan yang layak. Menurut badan pusat statistik faktor yang 

dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan ialah: 
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 Sukino Sadano, Makro Ekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran dari Klasik Baru, 

(Jakarta: Raja Perindo Persada, 2012) hl 51 



 

 

 

29 

1) Pendapatan   

Faktor kesejahteraan, salah satunya ialah pendapatan, 

pendapatan yang meningkat dapat dikatakan sebagai faktor 

kesejahteraan. Pendapatan ialah penghasilan yang didapatkan oleh 

pekerja/berwirausaha dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. 

Berbagai macam pendapatan diantaranya ialah pendapatan dari 

gaji, pendapatan dari hasil usaha, pendapatan dari sewa bangunan 

dll. 

2)  Perumahan dan Pemukiman 

Keluarga yang harmonis dapat dibangun dirumah yang layak 

huni, rumah yang layak akan mempengaruhi kepada penghuninya. 

Didalam rumahlah dibangun anak-anak yang dididik dengan baik, 

agar tidak terpengaruh oleh pergaulan dunia luar. 

3) Pendidikan  

Program wajib belajar dari pemerintah yakni 9 tahun. Setiap 

anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa 

membedakan yang kaya dan yang miskin. Pendidikan merupakan 

hal utama untuk membuka cara pandang terhadap dunia. 

4) Kesehatan 

Pemerintah berupaya meningkatkan tingkat kesehatan dengan 

program-program yang diluncurkan, seperti BPJS, dengan program 

ini diharapkan mampu diakses oleh semua kalangan masyarakat. 

Terutama masyarakat menengah kebawah, yang mana selama ini 
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sangat rentan resiko kematian karena mahalnya biaya pengobatan 

dirumah sakit. 

 Keempat Faktor-faktor diatas, kesemuannya ditujukan demi 

supaya seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kehidupan yang 

sejahtera .
30

 

c. Pandangan Islam tentang Kesejahteraan Sosial 

Tercukupinya semua kebutuhan manusia, dapat menigkatkan 

sarana ibadah kita kepada Allah swt, karena semua kebutuhan telah 

terpenuhi, dan batin kita lebih tenang dalam beribadah kepada Allah 

SWT. 

Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 117-119 

                         

                            

 

Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali 

janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, 

yang menyebabkan kamu menjadi celaka.Sesungguhnya kamu 

tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan 

telanjang,dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga 

dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". 

 

Semua yang dibutuhkan oleh manusiaseperti rasa haus, rasa 

lapar, rasa panas dll, pada ayat diatas telah tercukupi, tercukupinya 

semua aspek diatas merupakan unsur kesejahteraan sosial. 
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 Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Pers 
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Setiap makhluk yang bernyawa Allah SWT menjamin 

rezekinya, sebagaimana dalam Al-Qur‟an surah Hud ayat 6 

                      

              

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan 

Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat 

berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya 

tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).
31

 
 

Ayat Al-quran diatas menerangkan bahwa siapa mencari rezeki 

dijalan Allah, kebutuhan tidak akan datang sendiri tanpa ada usaha dari 

manusia itu sendiri.
32

 Rezeki itu tidak akan datang dari langit dengan 

sendirinya, jika manusia hanya bermalas-malasan, sesuai dengan QS 

al-Ra„d ayat 11 

                        

                          

                       

Artinya:  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 

menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 

merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia. 
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Disisi lain masyarakat harus mempunyai instansi yang bisa 

mengatur kaidah-kaidah/undang-undang agar bisa diterapkan seperti 

saat sekarang yang lebih dikenal dengan pemerintah. 

Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang dikepalai 

oleh seorang presiden, dan bekerja sesuai amanat undang-undang dasar 

1945. Termasuk kedalam salah satu negara yang bertujuan 

menigkatkan kesejahteraan rakyat.
33

Hal ini harus sesuai dengan 

undang-undang dasar 1945, presiden dan para mentri bekerja diawasi 

oleh masyarakat melalui DPR, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan kehidupam masyarakat.
34

 

Kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh semua lini, 

melalui regulasi yang transparan, independent, dan tidak menyusahkan 

masyarakat, dalam upaya membangun kesejahteraan sosial juga akan 

berdampak bagi pembangunan ekonomi nasional hal ini harus sejalan 

demi kepentingan masyarakat.
35

 

Kesejahteraan kehidupan masyarakat akan bisa diwujudkan 

dengan saling bergotong-royong dan bekerjasama. Hal ini telah 

dimulai sejak umat Islam dimuka bumi, sebab ajaran agama Islam 

mengandung nila-nilai yang baik dalam menigkatkan kesejahteraan. 
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 Sejahtera itu tidak hanya meliputi tercukupinya kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan tetapi juga termasuk ketentraman, 

keadilan, dan rasa aman. Sebagai contoh kita harus meniru akhlakul 

karimah Rasulullah SAW dan suri tauladan bagi seluruh umat 

manusia, yang bisa kita praktekkan sampai sekarang, pada zaman nya 

nabi Muhammad mempraktekkan dengan membebaskan semua budak 

yang dipekerjakan oleh majikannnya menjadi manusia bebas, tidak ada 

lagi yang namanya kasta antara majikan dengan budak. Hal inilah yang 

menyebabkan nabi Muhammad mempunyai banyak umat hingga 

sekarang.
36

 

Islam telah mempraktekkan sejak zaman dahulu, meningkatkan 

kesejahteraan dengan cara bersedekah, berinfaq, berzakat, dan 

berwakaf, sebagai upaya peduli dan membantu kepada sesama. 

Sedangkan didunia barat lebih dikenal dengan donasi ke lembaga-

lembaga amal, yayasan-yayasan sosial. 

Salah satu contoh dalam sejarah yaitu kebijakan yang 

dilakukan oleh „Umar bin Khattab untuk menciptakan kehidupan sosial 

yang kondusif. Pada suatu hari „Umar bin Khattab melihat seorang 

pengemis yang sedang meminta minta di depan pintu sebuah rumah. 

Atas pertanyaan „Umar, pengemis tersebut menjawab bahwa ia adalah 

orang Yahudi. Kemudian „Umar bertanya lagi mengapa kamu 

mengemis?, Yahudi tersebut menjawab ‚Ya amirul mukminin, aku 
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mengemis karena aku harus membayar jizyah di samping adanya 

desakan kebutuhan hidup sehari-hari, sementara usiaku sudah lanjut. 

Mendengar hal tersebut, „Umar kemudian mengajak Yahudi ke 

rumahnya lalu diberikan sepucuk surat kepada pengurus baitul mal. 

Surat tersebut berbunyi ‚perhatikanlah orang ini dan orang lain seperti 

dia. Demi Allah tidaklah adil kalau di masa mudanya kita 

memanfaatkan tenaganya, tetapi setelah tua ia tidak kita bantu. Zakat 

adalah untuk fakir miskin dan orang ini termasuk miskin dikalangan 

ahlul kitab.
37

 

Kebijakan „Umar tersebut diikuti pula oleh seorang panglima 

perang Islam yang terkenal yaitu Khalid bin Walid ketika 

menaklukkan Hira di mana dia membuat beberapa poin penting yaitu 

jika seseorang karena alasan tua, terkena bencana atau dari kaya 

menjadi miskin sehingga ia tidak sanggup bekerja, maka ia akan 

dikecualikan dari jizyah, beserta keluarganya akan menerima 

tunjangan pemeliharaan dan perbendaharaan negara. Akan tetapi jika 

ia pindah negeri lain maka orang-orang muslim tidak 

bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan keluarganya.
38

 

Kesejahteraan menurut pandangan Islam, dalam hal ini tidak 

terlepas lepas dari  Al-quran bahwa ketenangan itu antara manusia 
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dengan sesama manusia itu sendiri, dan manusia dengan sang 

pencipta
39

 

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian UMKM 

UMKM terdiri dari tiga usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil 

dan menengah. Pengertian usaha Mikro menurut keputusan Menteri 

Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha 

mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga 

Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 

100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat 

mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000. 

Pengertian usaha mikro menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 

tentang UMKM yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria 

usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 

(lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: 

atau memiliki hasil penjulan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 

(tiga ratu juta rupiah). 

Pengertian Usaha Kecil, menurut Undang-undang No. 9 tahun 

1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan 

memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 

(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
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usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1.000.000.000 (satu 

milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank 

maksimal di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 

Pengertian Usaha Kecil, menurut udang-undang N0. 20 tahun 

2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang 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. 

Memiliki kekayaan bersih dari Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha: atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 

2.500.000.000. 

Pengertian Usaha Menengah, menurut Inpres No.10 tahun 

1998, yaitu usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang 

memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 

200.000.000 sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah 

dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000-

Rp.5.000.000.000. 

Pengertian usaha menengah menurut UU No. 20 tahun 2008 

yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
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sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang 

bukan merupak anak perusahaan atau bukan cabang  perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan 

paling banyak Rp.10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha: atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.
40

 

b. Karektristik UMKM 

Usaha mikro harus didukung oleh pemerintah, diperhatikan dan 

dibina karena merupakan potensi besar bagi roda ekonomi negara, hal 

ini sangat mudah didukung karena banyaknya sumber daya alam yang 

bisa diolah dan dimanfaatkan oleh danpangsa pasar dari Sabang 

sampai Merauke bahkan sampai keluar negri, jika pemerintah jeli 

melihat peluang ini. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah 

pusat dan daerah, agar bisa dikembangkan secara efektif dan 

diharapkan mampu berkreasi di tengah-tengah ragam usaha kecil dan 

menengah yang ada.  

Ciri-ciri kegiatan usaha menurut Pandji Anoraga ialah: 

1) Usaha pemasaran ke masyarakat kurang. 

2) Sektor yang kecil sulit bertahan dalam waktu lama. 

3) Keterbatasan modal. 
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4) Manajemen pengelolan administrasi perusahaan kurang memadai. 

5) Roda ekonomi yang kecil mengakibatkan laba yang didapatkan 

tidak terlalu besar. 

6) Upaya memasarkan produk kurang masih dari mulut ke mulut. 

7) Persaingan di pasar modal kurang karena minimnya modal yang 

tersedia.
41

 

c. Kelebihan dan Kekurangan UMKM 

Kelebihan UMKM diantaranya ialah: 

1) Mampu mengurangi angka pengangguran, pengangguran yang 

tidak bekerja bisa ditarik untuk melakukan sektor usaha mikro. 

2) Jenis usaha mikro dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. 

3) Bisa memanfaatkan hal-hal disekitar lingkungan untuk dijadikan 

usaha, seperti pemanfaatan bahan baku di hutan menjadi barang 

jadi. 

4) Bisa dikelompokkan menjadi kedalam kelompok-kelompok usaha, 

yang gampang diawasi dan diberi penyuluhan oleh pemerintah. 

5) Mampu berkembang untuk menjadi usaha-usaha yang beraneka 

ragam, hingga merambah sektor usaha-usaha yang lain. 

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan 

permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 fakor :  

1) Aspek internal sebagai berikut: 

a) Belum siap nya sdm yang ada di kalangan masyarakat 
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b) Aspek pemasaran barang yang kurang, karena hanya berfokus 

pada produksi barang saja. 

c) Adanya mindset masyarakat bahwa hasil produksi dari sektor 

makro lebih bermutu dari produksi usaha kecil. 

d) Modal yang digunakan sektor mikro masih menggunakan modal 

dari diri sendiri. 

2) Aspek eksternal, ini muncul karena pengawasan dari pihak-pikak 

terkait kurang serta kurang jelas nya program-program dari 

pemerintah yang akan dikembangkan. 

Dari setiap lembaga, seperti badan usaha milik negara, 

lembaga swasta, masih memilih UMKM mana yang layak diberi 

penjaman belum semua UMKM dapat mengajukan pinjaman hal ini 

membuat kebingungan jika lembaga swasta dan badan usaha milik 

negara masih tidak jelas. 

Yang terjadi saat ini setiap lembaga yang berwenang kurang 

bekerjasama dan cenderung bekerja tanpa dukungan bersama, baik 

badan usaha milik negara maupun instansi-instansi lain yang terkait, 

dan disudut lain belum mampunya UMKM berkembang menjadi 

lambatnya roda ekonomi.42 

Terdapat kelebihan sektor usaha mikro bila dibandingkan 

dengan usaha makro:  
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a) Sektor mikro bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah terpencil, 

hingga ke desa-desa, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 

tinggal di daerah-daerah terpencil. 

b) Sektor mikro tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan 

modal nya juga terjangkau 

c) Sektor mikro bisa akses oleh hampir semua kalangan masyarakat. 

Kendala-kendala yang masih dihadapi sektor usaha mikro 

ialah belum menggunnakan teknologi modren, jumlah alat-alat yang 

terbatas, kurang mampu bersaing dengan usaha makro yang hanya 

menggunakan sedikit tenaga kerja, yang mana akan sedikit 

mengeluarkan gaji pekerja, pendapatan sektor mikro yang masih 

belum stabil.43 

d. Jenis-Jenis UMKM 

Berbagai macam UMKM, dapat dikelompokkan dengan: 

1) Perdagangan 

Semua sektor perdagangan, mulai dari pedagang barang 

kebutuhan harian, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak. 

Juga termasuk pedagang makanan sehari-hari, pedagang makanan, 

pedagang pakaian dll. 

2) Pertanian 

Semua sektor pertanian, seperti petani sayur, petani 

tembakau, petani sawit, petani karet, petani kopi, petani coklat dll. 
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3) Bidang industri  

Berbagai macam sektor industri seperti industri minuman 

kaleng, industri catering (makanan), industri pakaian sekolah. 

4) Bidang jasa 

Meliputi jasa otomotif, jasa laundry, jasa surat menyurat, 

jasa dll.44 

e. Peranan UMKM dalam Perekonomian 

Usaha mikro kecil dan menengah mendapatkan peran cukup 

central dari pemerintah dalam pergerakan roda perekonomian suatu 

negara. Di setiap negara usaha mikro juga berusaha untuk tumbuh dan 

berkembang, serta berperan dalam mempengaruhi pendapat negara, ini 

tidak terlepas dari pergerakan laju pertumbuhan. Penyerapan pekerja 

dari usaha mikro ini cukup berdampak, dalam pengurangan jumlah 

pengangguran. 

Pemerintah terus berupaya membantu membangun ekonomi 

dari sektor usaha mikro, demi mengejar laju pertumbuhan nasional, 

upaya terus dilakukan dengan semua stockholder dari pemerintah pusat 

dan daerah. 

Usaha mikro banyak mengandung pengertian ilmiah, baik 

pengertian teoritis maupun strategis, terdapat dua aspek dalam usaha 

mikro, pertama aktifitas produksi barang yang kemudian barang 

tersebut dipasarkan demi mencari keuntungan, aspek kedua pemilik 
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perusahaan sebagai owner sekaligus administrasi mengelola 

perusahaan. 

Beberapa ciri keunggulan perusahaan kecil diantaranya adalah: 

1)  Agunan yang diagunkan lebih terjangkau bila dibandingkan 

dengan usaha berskala besar. 

2) Bisa berinovasi dengan teknologi digital 

3) Umumnya mencari motivasi yang tinggi. 

Usaha kecil mendapat tantangan dan kendala seperti belum 

siapnya sumber daya manusia, faktor sumber daya alam yang sulit di 

olah, cara berfikir sebagian masyarakat yang belum dinamis, teknologi 

belum memadai disebagian daerah, pelayanan birokrasi yang masih 

berbelit-belit, masih tingginya sentimen masyarakat terhadap hal-hal 

dari dunia luar. 

Dari sekian kendala masih ada sejumlah peluang yang bisa 

dioptimalkan oleh masyarakat dan pemerintah, seperti akses perbankan 

yang sudah sampai ke pelosok desa, pembangunan jalan yang sudah 

hampir merata, adanya anak-anak muda lulusan perguruan tinggi yang 

ingin mengubah kampung halaman, dan komitmen pemerintah untuk 

membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 

 Tujuan utama pengembangan usaha mikro adalah: 

1) Sebagai ujuk tombak perekonomian nasional, melalui sektor mikro 

dengan sasaran utama menegah kebawah. 

2) Menggenjot ekonomi masyarakat menegah ke bawah. 
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3) Sektor perikanan, pertanian, otomotif, industri diharapkan mampu 

bertambah dan berkembang. 

4) Bertransformasi dari sistem lama ke sistem teknologi baru (digital), 

dengan cara pemasaran melalui media digital. 

5) Target usaha mikro hingga ke pelosok-pelosok desa terpencil untuk 

menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota.
45

 

f. Pandangan Islam tentang UMKM 

Dalam Islam berdagang, berusaha, dan bewirausaha  

merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki yang dijanjikan oleh 

Allah SWT. Diatas muka bumi seorang manusia diutus untuk menjadi 

pemimpin (khalifah), untuk sampai ketitik tersebut seorang manusia 

harus bertawakal dengan sungguh-sungguh. Bumi dan isinya 

dititipkan Allah untuk dimanfaatkan isinya dengan baik dan bijaksana. 

Pada saat sekarang diimplementasikan dengan berdagang atau 

berwirausaha dan memanfaatkan isi alam ini dengan tidak serakah. 

Demi keberlangsungan hidup, kegiatan ekonomi, sangat 

dibutuhkan dalam Islam, Seperti dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah 

At-Taubah, ayat 105 
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Artinya:.  Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan. 

 

Surat At-Taubah di atas menjelaskan kepada manusia agar 

berusaha, karena setiap perbuatan dan gerak gerik kita di perhatikan 

oleh sang pencipta, akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat 

nanti. 

Berikut karakteristik usaha mikro kecil dan menengah menurut 

pandangan Islam: 

1)  Usaha mikro pengaruhnya bersifat ketuhanan/ilahiah (nizhamun 

rabbaniyyun), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak 

diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-

aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

2)  Usaha mikro berdimensi akidah atau keakidahan (istishadun 

aqdiyyun), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau 

lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (al-aqidah Islamiyah) 

yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap 

terhadap akidah yang diyakininnya. 

3)  Berkarakter ta‟abbudi (thabi‟abbudiyun). Mengingat usaha mikro 

Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan 

(nizham rabbani) 
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4)  Terkait erat dengan akhlak (murtabthun bil-akhlaq), Islam tidak 

pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak 

dan ekonomi, juga tidak pernah memetakan pembangunan 

ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak. 

5)  Elastic (al-murunah), al-murunah didasarkan pada kenyataan 

bahwa baik Al-Qur‟an maupun Hadist, yang keduannya dijadikan 

sebagai sumber asasi ekonomi. 

6)  Objektif (al-maudhu‟iyyah), Islam mengajarkan umatnya supaya 

berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas 

ekonomi. Aktivitas ekonomi pada hakekatnya merupakan 

pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku 

ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, 

etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. 

7)  Realistis (al-waqi‟iyyah). Prakiraan (Forcasting) ekonomi 

khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di 

satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. 

8)  Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah SWT 

dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan 

seseorang terhadap harta kekayaan (al-amwal) tidak lah bersifat 

mutlak. 

9)  Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (tarsyid 

istikhdam al-mal).
47

 

                                                             
47

 Hi. Sastro Wahdino, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta : PT. Dwi Chandra 

Wacana , 2001) hl 52 



 

 

 

46 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah 

terdahulu terdapat beberapa pembahasan yang mirip dengan penelitian ini, 

hanya saja subjek ataupun fokus penelitian daripada penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun 

penelitian tersebut diantaranya ialah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan Frenky Tanni Wijaya (2013), dalam jurnal yang 

berjudul Pengaruh program kredit usaha rakyat (KUR) PT.Bank Rakyat 

Indonesia unit Teluk Panji terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

di desa Teluk Panji kecamatan Kampung Rakyat kabupaten Labuhanbatu. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam peningkatan pendapatan, program 

kredit usaha rakyat memberikan kontribusi yang cukup besar, hal ini bisa 

dilihat dari hasil observasi dan kuesioner yang menyatakan bahwa 

pendapatan mereka bertambah setelah mengikuti program kredit usaha 

rakyat. Masyarakat  yang nendapatkan program kredit usaha rakyat  juga 

mengatakan bahwa dengan adanya program ini mereka bisa menambah 

modal usaha mereka sehingga omzet mereka pun bertambah sesuai dengan 

kebutuhnnya. 

2. Penelitian yang dilakukan Rizki Wahyuniardi (2012), dalam tesis yang 

berjudul evaluasi penyaluran kredit usaha rakyat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi penyaluran KUR perlu adanya berbagai 

perbaikan dalam kebijakan dan aturan pelaksana, agar program KUR 

dimasa mendatang bisa menyentuh IKM lebih luas. Namun program KUR 

ini dinilai sangat positif dalam mendukung permodalan. 
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3. Penelitian yang dilakukan Wina Saparingga, Neneng Nurhasanah, dan 

Nunung Nurhayati (2015), dalam jurnal yang berjudul analisis 

perbandingan tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah 

sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro (studi 

kasus di BRI Syariah Kep Kepo Bandung). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perkembagan UMKM sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan 

mikro lebih baik daripada sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan 

mikro dilihat dari modal usaha, omzet penjualan, keuntungan, jumlah 

pelanggan, jumlah tenaga kerja,  dan jumlah macam-macam barang 

dagangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

analisis uji beda. 

4. Penelitian Budi Setyo Nugroho (2013), dalam tesis yang berjudul dampak 

pemberian kredit usaha rakyat terhadap peningkatan pendapatan usaha 

mikro kecil dan menengah di kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa program bantuan KUR di kabupaten Karanganyar 

dikatakan efektif apabila ditinjau dari input dan output, namun masih 

tergolong kurang efektif apabila ditinjau dari prosesnya, dan hasil 

penelitian ini menunjukkan program bantuan KUR berdampak positif 

terhadap peningkatan pendapatan UMKM di kabupaten Karanganyar. 

5. Penelitian yang dilakukan  oleh Rifda Zahra Afifah, Achmad Hendra 

Setiawan (2012), dalam jurnal yang berjudul Analisis bantuan modal dan 

kredit bagi kelompok pelaku usaha mikro oleh dinas koperasi dan UMKM 

kota semarang (studi kasus: KPUM di kelurahan Pekunden, kecamatan 
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Semarang Tengah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kredit yang 

diberikan oleh dinas koperasi dan UMKM kota Semarang dapat membantu 

meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha 

mikro di kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal 

usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat 

kredit yaitu modal usaha terdapat kenaikan sebesar 55,87%, omzet 

penjualan terdapat kenaikan sebesar 22,22%, dan kenaikan laba sebesar 

44,12%. Hasil uji pangkat tanda Wilcoxon menujukkan ada beda, variabel 

modal usaha, omzet penjualan, dan laba mikro antara sebelum dan setelah 

memperoleh kredit dari dinas koperasi dan UMKM kota Semarang. 

6. Penelitian yang dilakukan  oleh Ni Luh Ayu Danni Lastina, Made Kembar 

Sri Budhi (2018), dalam jurnal yang berjudul Efektifitas penyaluran kredit 

usaha rakyat PT. BRI (persero) unit Blahkuih terhadap produktifitas UKM 

dan pendapatan UKM penerima KUR di kecamatan Abiansemal, Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran KUR bank BRI 

unit Blahkiuh (X1), dengan menggunakan 2 indikator dari 4 indikator 

yaitu jenis usaha, lama usaha, pendidikan dan umur, berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap produktifitas UKM (Y1) di kecamatan 

Abiansemal. Produktifitas UKM (Y1) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan UKM (Y2) di kecamatan Abiansemal. Efektivitas 

penyaluran KUR bank BRI unit Blahkiuh (X1) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan UKM (Y2) melalui prodiktifitas UKM 

(Y1) di kecamatan Abiansemal. 
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7. Penelitian yang dilakukan  oleh Muhammad Febryan, Rosyetti, Rahmat 

richard (2014) dalam jurnal yang berjudul Efektifitas kredit usaha rakyat 

(KUR) terhadap peningkatan UMKM di kota Dumai. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis metode wilcoxon 

signed rank test bahwa efektifitas pembiayaan KUR dari perbankan 

menunjukkan nilai positive rank sebesar 43 dan nilai negative rank sebesar 

0. Sedangkan hasil dari test statistics nilai Z adalah sebesar -5,713. Hal ini 

berarti pembiayaan UMKM oleh KUR memberikan manfaat yang 

signifikan dan sangat efektif dilakukan untuk mendorong perkembangan 

UMKM. Ini berarti perkembangan UMKM setelah adanya KUR 

berkembang secara baik, dengan arti pengadaan KUR di Bank Rakyat 

Indonesia sangat efektif dalam menunjang peningkatan UMKM di kota 

Dumai. 

8. Penelitian yang dilakukan  oleh Farhana Muhammad, Toyib Rozali (2017) 

dalam jurnal yang berjudul Pengaruh kredit usaha rakyat terhadap 

pendapatan usaha mikro dan kecil di desa Selagik kecamatan terara 

kabupaten Lombok Timur provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa:  

a. Modal sendiri (X1) dan modal kredit usaha rakyat (X2) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil 

yang ada di desa Selagik. Hal tersebut dapat dilihat dari lebih besarnya 

nilai t-hitung variabel bebas dibandingkan nilai t-tabel, dengan nilai t-

hitung X1=3,906 dan X2=2,317 lebih besar dari t-tabel 1,692.  
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b. Modal sendiri (X1) dan modal kredit usaha rakyat (X2) berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil 

yang ada di desa Selagik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F-hitung 

lebih besar dari nilai F-tabel (67,367>4,139). 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

1 Frenky Tanni 

Wijaya 

(2013) 

Pengaruh program 

kredit usaha rakyat 

(KUR) PT.Bank 

Rakyat Indonesia 

unit Teluk Panji 

terhadap kehidupan 

sosial ekonomi 

masyarakat di desa 

Teluk Panji 

kecamatan Kampung 

Rakyat kabupaten 

Labuhanbatu Selatan 

(Jurnal) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

dalam 

peningkatan 

pendapatan, 

program kredit 

usaha rakyat 

memberikan 

kontribusi yang 

cukup besar, hal 

ini bisa dilihat 

dari hasil 

observasi dan 

kuesioner yang 

menyatakan 

bahwa 

pendapatan 

mereka 

bertambah 

setelah 

mengikuti 

program kredit 

usaha rakyat. 

Masyarakat  

yang 

nendapatkan 

program kredit 

usaha rakyat  

juga 

mengatakan 

bahwa dengan 

adanya program 

ini mereka bisa 

menambah 

modal usaha 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada jenis 

penelitian nya 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

jenis penelitian 

kuantitatif 

sedangkan 

penelitian yang 

sedang penulis 

teliti berjenis 

penelitian 

kualitatif 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

mereka sehingga 

omzet mereka 

pun bertambah 

sesuai dengan 

kebutuhnnya. 

2 Rizki 

Wahyuniardi 

(2012) 

evaluasi penyaluran 

kredit usaha rakyat 

(Tesis) 

implementasi 

penyaluran 

KUR perlu 

adanya berbagai 

perbaikan dalam 

kebijakan dan 

aturan 

pelaksana, agar 

program KUR 

dimasa 

mendatang bisa 

menyentuh IKM 

lebih luas. 

Namun program 

KUR ini dinilai 

sangat positif 

dalam 

mendukung 

permodalan. 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu  

lebih spesifik, 

terperinci, dan 

terpusatyakni 

hanya di 

kelurahan 

Maharatu 

sedangkan 

penelitian 

terdahulu yakni 

dengan penelitian 

bersifat nasional. 

3 Wina 

Saparingga, 

Neneng 

Nurhasanah,dan 

Nunung 

Nurhayati 

(2015) 

 

Analisis 

perbandingan tingkat 

perkembangan usaha 

mikro kecil 

menengah sebelum 

dan sesudah 

mendapatkan 

fasilitas pembiayaan 

mikro  

(studi kasus di BRI 

Syari‟ah Kep Kepo 

Bandung) 

Jurnal keuangan dan 

perbankan Syari‟ah 

fakultas Syari‟ah 

Islam Bandung 2015 

ISSN 2460-2159 

(jurnal internasional) 

Penelitian 

tentang Analisis 

perbandingan 

tingkat 

perkembangan 

usaha mikro 

kecil dan 

menengah 

sebelum dan 

sesudah 

mendapatkan 

fasilitas 

pembiayaan 

mikro (studi 

kasus di BRI 

Syariah Kep 

Kepo Bandung) 

menunjukkan 

bahwa 

perkembangan 

UMKM sesudah 

mendapatkan 

fasilitas 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada bank 

yang diteliti yakni 

pada bank umum 

konvensional 

yaitu bank BRI 

unit Marpoyan 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

pembiayaan 

mikro lebih baik 

daripada 

sebelum 

mendapatkan 

fasilitas 

pembiayaan 

mikro dilihat 

dari modal 

usaha, omzet 

penjualan, 

keuntungan, 

jumlah 

pelanggan, 

jumlah tenaga 

kerja, dan 

jumlah macam 

barang 

dagangan. 

Pendekatan ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan analisis 

uji beda. 

4 Budi Setyo 

Nugroho (2013) 

Dampak pemberian 

kredit usaha rakyat 

terhadap peningkatan 

pendapatan usaha 

mikro kecil dan 

menengah di 

kabupaten 

Karanganyar 

(Tesis) 

bahwa program 

bantuan KUR di 

kabupaten 

Karanganyar 

dikatakan efektif 

apabila ditinjau 

dari input dan 

output, namun 

masih tergolong 

kurang efektif 

apabila ditinjau 

dari prosesnya, 

dan hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

program 

bantuan KUR 

berdampak 

positif terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

UMKM di 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada 

lokasi   penelitian 

yang dilakukan 

penulis. 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

kabupaten 

Karanganyar 

5 Rifda Zahra 

Afifah, Achmad 

Hendra 

Setiawan (2012) 

Analisis bantuan 

modal dan kredit 

bagi kelompok 

pelaku usaha mikro 

oleh dinas koperasi 

dan UMKM kota 

semarang (studi 

kasus: KPUM di 

kelurahan Pekunden, 

kecamatan Semarang 

Tengah) 

(jurnal internasional) 

Kredit yang 

diberikan oleh 

dinas koperasi 

dan UMKM 

kota Semarang 

dapat membantu 

meningkatkan 

modal usaha, 

omzet 

penjualan, dan 

laba para pelaku 

usaha mikro di 

kelurahan 

Pekunden yang 

dilihat dari 

perbedaan 

variabel modal 

usaha, omzet 

penjualan, dan 

laba antara 

sebelum dan 

setelah 

mendapat kredit 

yaitu modal 

usaha terdapat 

kenaikan 

sebesar 55,87%, 

omzet penjualan 

terdapat 

kenaikan 

sebesar 22,22%, 

dan kenaikan 

laba sebesar 

44,12%. Hasil 

uji pangkat 

tanda Wilcoxon 

menujukkan ada 

beda, variabel 

modal usaha, 

omzet 

penjualan, dan 

laba mikro 

antara sebelum 

dan setelah 

memperoleh 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada jenis  

penelitian, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

jenis penelitian 

kuantitatif 

sedangkan penulis 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

kredit dari dinas 

koperasi dan 

UMKM kota 

Semarang.  

6 Ni Luh Ayu 

Danni Lastina, 

Made Kembar 

Sri Budhi 

(2018) 

 

 

 

 

Efektifitas 

penyaluran kredit 

usaha rakyat PT. BRI 

(persero) unit 

Blahkuih terhadap 

produktifitas UKM 

dan pendapatan 

UKM penerima KUR 

di kecamatan 

Abiansemal 

(jurnal internasional) 

Bahwa 

efektifitas 

penyaluran 

KUR bank BRI 

unit Blahkiuh 

(X1) , dengan 

menggunakan 2 

indikator dari 4 

indikator yaitu 

jenis usaha, 

lama usaha, 

pendidikan dan 

umur, 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produktifitas 

UKM (Y1) di 

kecamatan 

Abiansemal. 

Produktifitas 

UKM (Y1) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

UKM (Y2) di 

kecamatan 

Abiansemal. 

Efektivitas 

penyaluran 

KUR bank BRI 

unit Blahkiuh 

(X1) 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

UKM (Y2) 

melalui 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada jenis  

penelitian, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

jenis penelitian 

kuantitatif 

sedangkan penulis 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

prodiktifitas 

UKM (Y1) di 

kecamatan 

Abiansemal. 

7 Muhammad 

Febryan, 

Rosyetti, 

Rahmat richard 

(2014) 

 

Efektifitas kredit 

usaha rakyat (KUR) 

terhadap peningkatan 

UMKM di kota 

Dumai 

(jurnal) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa dengan 
menggunakan 

analisis metode 
wilcoxon signed 
rank test bahwa 

efektifitas 
pembiayaan 
KUR dari 
perbankan 

menunjukkan 
nilai positive 

rank sebesar 43 
dan nilai 

negative rank 
sebesar 0. 

Sedangkan hasil 
dari test 

statistics nilai Z 
adalah sebesar -
5,713. Hal ini 

berarti 
pembiayaan 
UMKM oleh 

KUR 
memberikan 
manfaat yang 
signifikan dan 
sangat efektif 

dilakukan untuk 
mendorong 

perkembangan 
UMKM. Ini 

berarti 
perkembangan 
UMKM setelah 

adanya KUR 
berkembang 
secara baik, 
dengan arti 

pengadaan KUR 
di Bank Rakyat 
Indonesia sangat 

efektif dalam 
menunjang 

Perbedaan dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

penulis yaitu 

terletak pada jenis  

penelitian, 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

jenis penelitian 

kuantitatif 

sedangkan penulis 

menggunakan 

jenis penelitian 

kualitatif 
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No 

Nama Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 
Isi Penelitian Perbedaan 

peningkatan 
UMKM di kota 

Dumai. 
8 Farhana 

Muhammad, 
Toyib Rozali 

(2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh kredit 
usaha rakyat 

terhadap pendapatan 
usaha mikro dan 

kecil di desa Selagik 
kecamatan terara 

kabupaten Lombok 
Timur provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 
(jurnal) 

1. Modal sendiri 
(X1) dan modal 

kredit usaha 
rakyat (X2) 
berpengaruh 

signifikan secara 
parsial terhadap 

pendapatan 
usaha mikro dan 
kecil yang ada 

di desa Selagik. 
Hal tersebut 
dapat dilihat 

dari lebih 
besarnya nilai t-
hitung variabel 

bebas 
dibandingkan 
nilai t-tabel, 

dengan nilai t-
hitung 

X1=3,906 dan 
X2=2,317 lebih 
besar dari t-tabel 

1,692.  
2. Modal sendiri 
(X1) dan modal 

kredit usaha 
rakyat (X2) 
berpengaruh 

signifikan secara 
simultan 
terhadap 

pendapatan 
usaha mikro dan 
kecil yang ada 

di desa Selagik. 
Hal tersebut 
dapat dilihat 
dari nilai F-
hitung lebih 

besar dari nilai 
F-tabel 

(67,367>4,139). 

Perbedaan dengan 
penelitian yang 
akan dilakukan 
penulis yaitu 

terletak pada jenis  
penelitian, 
penelitian 
terdahulu 

menggunakan 
jenis penelitian 

kuantitatif 
sedangkan penulis 

menggunakan 
jenis penelitian 

kualitatif 
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C. Kerangka Pemikiran 

Adanya program KUR yang disalurkan bank BRI dimaksudkan bisa 

mengurangi pengangguran-penganguran ditengah-tengah masyarakat yang 

tidak bekerja.memberikan dana KUR diharapkan mampu menanggulangi 

permasalahan-permasalahan. Bahwasannya salah satu program pemerintah ini, 

mendorong pertumbuhan UMKM antara lain dibidang jasa, bidang kuliner, 

bidang produksi, yang kesemuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat. 

Maksud penelitian ini untuk mengetahui penerapan program KUR BRI 

unit Marpoyan dalam meningkatkan kesejeahteraan UMKM, setelah 

memperoleh dana KUR, analisis tersebut dilakukan dengan melihat keadaan 

sebelum dan setelah mendapatkan dana KUR. Berikut kerangka konsep 

pemikiran penelitian. 

Gambar II.1 

Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu usaha 

pencarian kebenaran terhadap fenomena, fakta atau  gejala dengan cara ilmiah 

untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan
48

 

Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan 

terorganisasi. Sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk 

mencapai tujuan maka peneliti menggunakan cara-cara (prosedur) tertentu 

yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan 

pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode yang dipergunakan 

dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.
49

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian 

kualitatif berdasarkan pada paradigma interpretatif, yaitu fenomenologi yang 

mempelajari bagaimana kehidupan sosial, melihat tingkah laku manusia, apa 

yang dikatakan dan diperbuat, sebagai hasil dari bagaimana manusia 

mendefenisikan duniannya.
50

 Dengan metode ini penulis mengharapkan dapat 
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memperoleh data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian di kelurahan Maharatu Kecamatan 

Marpoyan Damai dan Bank BRI unit Marpoyan, Jl Kaharuddin Nasution 

NO. 24 A Pekanbaru (Riau) Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang diperlukan adalah 6 (enam) bulan, 

dimulai dari bulan September 2019- Februri 2020. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dipilih secara pusposive sampling. Purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan oleh penulis atas dasar 

pertimbangan pribadinya, namun dapat pula dilakukan berdasarkan 

pertimbangan para ahli.
51

 Adapun subjek penelitian ini adalah Mantri KUR 

(Marketing dan Analisis Mikro), PA KUR (Petugas Atministrasi Kredit Usaha 

Rakyat) dan pihak-pihak terkait di Bank tersebut. Sedangkan objek penelitian 

ini adalah implementasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam 

meningkatkan kesejahteraan UMKM. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
52

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama 

(key informan). Yang dimaksud informan penelitian utama (key informan) 

adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang 

diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama.
53

 

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data 

yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. 

Informan yang bertindak sebagai sumber data harus memenuhi syarat tersebut, 

yang akan menjadi informan narasumber (key informan).
54

 

Selain menggunakan informan penelitian utama (key informan), 

penelitian ini juga menggunakan sumber data penunjang (sekunder). Yang 

dimaksud data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

bahan kepustakaan sebagai penunjang dari data utama (key informan). Data 

referensi yang terkait dengan penelitian.
55
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Untuk memperkuat informasi maka penulis mengambil data 

wawancara dengan key informan (informasi kunci), pihak bank yang terdiri 

dari kepala unit BRI unit Marpoyan, Mantri KUR (marketing pemasaran 

KUR), PA KUR (petugas administrasi KUR), dan informan tambahan pakar 

ekonomi Islam. 

Tabel III.I 

Daftar Key Informan  

No Nama Jabatan Status Dalam Penelitian 

1 Ari Irawan Kepala unit Key Informan 

2 Abdullah Rajak Mantri (Marketing) Key Informan 

3 Ade Iskandar PA KUR Key Informan 

4 Henny Novianti Supervisor Informan 

5 Febby Fitriani Frontliner Informan 

6 Amrul Muzan Pakar Ekonomi Islam Informan Tambahan 

Sumber: Daftar Key Informan 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal sangat erat hubungannya dengan 

sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang 

diperlukan untuk selanjutnya dianalisa. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara 

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari bahan 

kepustakaan, buku-buku yang menunjang serta dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian. 

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik 

antara lain sebagai berikut: 
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1. Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan 

pancaindra mata sesuai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, 

karena itu observasi kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kera pancaindra mata serta dibantu dengan 

pancaindra lainnya.
56

 Observasi diartikan pemgamatan dan pencatatan 

langsung secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian.
57

. 

Pada penelitian ini mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan program KUR (Kredit 

Usaha Rakyat) dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. 

2. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan bila mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan
58

Wawancara yaitu metode pengumpulan data untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan atau pengumpulan data dengan proses tanya jawab 

langsung kepada key informan yang terdiri dari mantri KUR (marketing 

analisis risiko atau tenaga pemasar KUR), Pelaksana atministrasi KUR, 

Pedagang UKM (Usaha Kecil Menengah), nasabah KUR, dan untuk hasil 

program KUR BRI unit Marpoyan menurut pandangan ekonomi Islam 

penulis mewawancarai pakar Ekonomi Islam. 
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3. Dokumentasi ialah data berupa dokumen seperti ini bias dipakai untuk 

menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga 

tidak sekedar barang yang tidak bermakna.
59

 Dokumentasi yaitu penelitian 

yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, buku-

buku, brosur, majalah, arsip dan literatur-literatur yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis pada penelitian data kualitatif dilaksanakan ketika diawal dan 

diakhir pengumpulan data. Saat mewawancarai peneliti telah menganalisa 

jawaban dari informan, apabila jawaban yang diberikan belum terjawab atau 

kurang tepat, maka peneliti melanjutkannya lagi dengan pertanyaan yang lebih 

spesifik hingga dapat hasil yang aktual. 

Miles dsn Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.
60

Adapun aktivitas dalam teknik analisis data pada 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Raduksi data ialah aktifitas pengambilan data secara sederhana dan 

mentranformasi data-data yang belum diolah yang didapatkan oleh peneliti 

ditempat kejadian penelitian. Reduksi data ini terus berjalan seiring 

penelitian yang diteliti. Pada tahap ini terjadi pemilihan data, data mana 
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yang bisa diambil dan data mana yang tidak perlu diambil (disingkirkan) 

oleh peneliti. Data-data yang digunakan hanyalah data yang sesuai dengan 

objek yang diteliti oleh peneliti. 

Pada umumnya pengamatan yang dilakukan ditempat kejadian 

penelitian, banyak ditemukan catatan dan data yang didapatkan 

dilapangan. Catatan yang diperoleh tidak semuanya dinaikkan kedalam 

penelitian, tapi dengan alur pemilihan data yang sesuai dengan kaidah-

kaidah penelitian dan tidak hanya sekedar memperbanyak halaman-

halaman penelitian.
61

 

2. Penyajian Data 

Setelah data dikelompok-kelompokkan, langkah berikutnya ialah 

data ditetapkan data mana yang akan digunakan pada penelitian kualitatif, 

penyajian data diambil dengan cara singkat, yang saling berhubungan 

dengan data sama yang dipakai untuk penelitian.
62

Pada penelitian 

kualitatif cara yang paling banyak digunakan peneliti ialah dengan cara 

teks yang bersifat narasi. 

Penyajian data dimaksudkan untuk menyusun informasi dengan 

tujuan menarik kesimpulan yang sesuai.
63

 Proses ini akan memudahkan 

peneliti dalam menggambarkan gejala-gejala yang akan timbul pada 

penelitian yang diteliti. 
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3. Pemeriksaan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir dalam pemeriksaan data kualitatif ialah dengan 

pengambilan kesimpulan dan verivikasi. Langkah-langkah yang dilakukan 

pada tahapan ini ialah dengan cara membuat bentuk pola yang mirip, 

pemisahan-pemisahan, pemeriksaan yang dianggap tidak sesuai, tidak 

berkesinambungan, tidak cocok, dan tidak sesuai dengan norma-norma 

didalam masyarakat.
64

 

 Pengolahan data yang dilakukan dengan cara yang cepat, 

dilaksanakan oleh peneliti, dilakukan dengan cara sejalan dengan 

membandingkan dengan penelitian-penelitan terdahulu dengan cara 

pengecekan silang terhadap penelitian lainnya.Langkah-langkah ini bisa 

saja lebih lama dari yang diharapkan jika melakukan penelitian yang 

berbeda dengan kelompok nya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implemetasi program kredit usaha rakyat dalam meningkatkan 

kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah di kelurahan Maharatu, 

dapat dilihat dari proses pengajuan KUR, Implementasi calon nasabah 

KUR BRI telah sesuai dengan standart operasional prosedur (sop) 

perbankan.  

2. Kendala yang dihadapi pihak BRI untuk meningkatkan kesejahteraan 

UMKM di kelurahan Maharatu, yakni masih ada nya kredit macet, dana  

KUR digunakan untuk kepentingan lain dan habisnya kuota KUR diakhir 

tahun.  

3. Hasil dari program KUR ini sangat membantu pelaku UMKM di kelurahan 

Maharatu, bila ditinjau dari tinjauan ekonomi Islam dalam meningkatkan 

kesejahteraan telah sesuai dengan ekonomi Islam karena tujuan membantu 

taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. 

 

B. Saran 

Dari pemaparan di atas, beberapa saran yang menurut penulis perlu 

dipertimbangkan oleh berbagai pihak,  yaitu: 

1. Dalam upaya menigkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah, 

di kelurahan Maharatu agar semua stockholder mulai dari Pemerintah, 
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bank BRI, pelaku UMKM, pihak kecamatan dan kelurahan, agar dapat 

memberikan sosialisasi kepaka UMKM menganai KUR ini, supaya akses 

mendapatkan program ini mudah dan gampang di pahami oleh 

masyarakat. 

2. Kepada pihak BRI supaya memberikan edukasi secara persuasif kepada 

nasabah KUR agar kendala-kendala dalam meningkatkkan kesejahteraan 

usaha mikri kecil dan menengah dapat diminimalisir resiko nya seperti 

kredit macet, dana KUR di gunakan utuk kepentingan lain sehingga, 

tujuan dari pemerintah yakni meningkatkan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat dan mengurangai kemiskinan dapat tercapai dengan program 

KUR ini. 

3. Kepada pemerintah agar kuota KUR ini ditambah lagi dari tahun ke tahun, 

karena banyak nya minat dari masyrakat dengan program KUR ini. 
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Radema Nasution, yang lahir pada tanggal 18 

September 1994, di Natal, Kabupaten Mandailing 

Natal, Provinsi Sumatera Utara, dan buah hati 

tersebut diberi nama lengkap Adam Rusdan. Dan 

akhirnya hingga saat ini nama tersebut melekat pada 

diri penulis. Saat ini penulis memiliki 2 orang 

saudara yakni 1 orang wanita dan 1 orang laki-laki. 

Adapun jenjang pendidikan yang telah penulis 

tempuh hingga saat ini ialah sebagai berikut:  

1. TK Aba Kecamatan Natal priode (1999-2000) 

2. SD Negeri 02 Kecamatan Natal (2000-2004) 

3. SD Negeri 09 Padang priode (2005-2006) 

4. SMPN 21 Padang priode (2006-2009) 

5. SMA PGRI 1 Padang  priode (2009-2012) 

6. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau Pekanbaru (2012-2016) 

S-1 

7. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau Pekanbaru (2018-2020) 

S-2 

Dan Alhamdulillah saat ini penulis baru saja menyelesaian pendidikan 

program strata dua di perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau pada Program Pascasarjana jurusan Ekonomi Syari’ah, dan 

memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME), setelah dinyatakan lulus pada ujian 

magister yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dengan judul 

tesis “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bri Unit 

Marpoyan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM)”. Dan penulis bersyukur atas segala yang telah penulis 

peroleh selama ini, dan penulis berharap semoga segala hal yang telah penulis 

peroleh tersebut dapat bermanfaat umumnya bagi para pembaca dan khususnya  

untuk diri penulis sendiri. Amin yarobbal‘alamin. 

Kiranya cukup sekian dan penulis ucapkan terimakasih. 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb  


