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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara kita

adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan

ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang

dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi

manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami

perkembangan.1

Kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang bersifat

konpleks dan multidimensi, sehingga pemecahannya harus melalui strategi yang

komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan. Salah satu pendekatan

yang dinilai efektif untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui

peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan penyediaan jasa keuangan

mikr.2Penyediaan jasa keuangan ini bertujuan untuk pembangunan perekonomian

masyarakat.

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari

pemberdayaan.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia

usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan

1Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press,
2000), Cet. Ke 1, h. 107.

2Djoko Retnadi, Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
2005), Cet. Ke 1,  h. 1.
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pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat

dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.3

Usaha kecil dianggap sebagai penyelamat perekonomian Indonesia, oleh

karena itu sudah selayaknya mendapat perlindungan dan pembinaan dari

pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kekuatan

dalam pembangunan ekonomi disamping sektor formal. 4 PresidentRepublik

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengundangkannya pada tanggal 4 Juli

2008 menjadi UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM). 5 Pengundangan UU No 20 Tahun 2008 ini menjadi peluang bagi

perbankan Syari’ah untuk terlibat secara maksimal dalam pemberdayaan UMKM.

Secara regulatif, UU No. 20 Tahun 2008 sangat bersinergis dengan UU perbankan

Syari’ah, apalagi keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pemberdayaan

masyarakat untuk menciptakan perekonomian yang adil dan penuh kebersamaan

yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat.

UU No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM

adalah :

a. Mewujudkan struktur perkonomian nasional yang seimbang, berkembang,

dan berkeadilan;

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha

yang tangguh dan mandiri; dan

3Undang-undang No. 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil.
4Adler Baymans Manurung, Perempuan Berbisnis UKM, (Jakarta: Compas, 2007), Cet.

Ke-1, h.1.
5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), selanjutnya  penulis memakai istilah

UMKM.
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c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan

lapangan  kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan

pengentasan rakyat dari kemiskinan (pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008

tentang UMKM)6

UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan

dan pertumbuhan ekonomi.7

Pembangunan usaha rakyat dalam skala kecil diarahkan

pemanfaatannyauntuk membiayai kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pembiayaan ialah pendanaan yang diberi oleh suatu pihak kepada pihak

lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun secara

garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti  pembiayaan untuk pembelian

rumah,  kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang

sifatnya konsumtif.

2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan

6 Zubairi Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
Cet.1, h.243.

7Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet. 1,
h.1.
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pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk

pemberdayaan sektor riil.8

Adapun visi misi bank syariah yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah

yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu

mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi

hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju

kebaikan guna mancapai kemaslahatan masyarakat.9Sebagai firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 2 yang berbunyi :








Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
ketaqwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya”. (Al-Ma’idah: 2)10.

Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah

yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam

sektor riil, sejumlah sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatkan manfaat

perbankan syariah bagi kesejahteraan masyarakat  dengan indikator-indikator

sebagai berikut :

a. Mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan

bank syari’ah di seluruh Indonsia.

8M.Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung,  Alfabeta,
2010), Cet.1, h.42-43.

9Djoko Retnadi , Op cit., h.167.
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: PT Syaamil Cipta

Media), h. 106.
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b. Mampu berperan lebih aktif dalam sektor rill terutama usaha kecil dan

menengah.

c. Secara konsisten mendorong peningkatan proporsi pola pembiayaan secara

bagi hasil.

Indikator-indikator tersebut jelas menyebutkan bahwa perbankan syariah

diharapkan memiliki kemampuan berperan aktif dalam sektor riil terutama usaha

mikro, kecil dan menengah.11

Demikian juga halnya yang dilakukan BRI Syariah Pekanbaru terhadap

UMKM di Kota Pekanbaru, dalam arti memberi bantuan modal atau pembiayaan

mikro. Untuk mengembangkan usahanya supaya maju dan semangkin

berkelanjutan menghadapi masa yang akan datang. 12 Adapun usaha yang bisa

dibiayai oleh pembiayaan mikro diantaranya usaha pedagang, usaha perabot,

industri makanan kecil, pedagang emas dan lain-lain.

Pembiayaan mikro syariah ini merupakan pembiayaanyang menggunakan

akad murabahah yaitujual beli barang pada harga asal dengan tambahan

keuntungan yang disepakati. Dalam bai’al-murabahah, penjual harus memberi

tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahan.13Pada bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi

kebutuhan pendanaan persediaan yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip

jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari

supplier secara tunai) barang yang dibutuhkan oleh nassabah, tahap kedua, bank

11Djoko Retnadi, Op Cit., h.168.
12 Budi Setiana, SO,  PT BRI Syari’ah cabang Pekanbaru, Wawancara, 07April 2013.
13Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani,

2001) Cet. Ke-1, hal 101.
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menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan

mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan

nasabah.Pembiayaan ini dapat diberikan kepada nasabah yang hanya

membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong.14Dan pada

praktiknya menurut salah satu karyawan yang menangani pembiayaan mikro ada

dua cara bank BRISyari’ah bisa memberikan pembiayaan ini yang pertama, pihak

nasabah sendiri yang membeli persedian yang dibutuhkan lalu datang kepada

bank untuk meminjam dana, pembayaran dari nasabah kepada bank di tangguhkan

atau dicicil. Dan yang kedua pihak bank yang membelanjakan atau menyediakan

perlengkapan yang dibutuhkan oleh nasabah dan pembayaran dari nasabah pada

bank ditangguhkan atau dicicil.15

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi,

yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi atau perluasan

usaha, untuk pengadaan barang-barang modal dan berjangka waktu menengah

atau panjang.

Kontrak investasi penyertaan Islami mengandung konflik kepentingan dan

masalah moral hazard yang sangat mungkin terjadi sehingga investor perlu sangat

hati-hati dalam menyalurkan dananya dalam pembiayaan. Oleh karena itu,

screening merupakan hal penting dalam investasi syari’ah yang diharapkan dapat

mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak atau memperkecil

terjadinya masalah egency.16

14Ibid, h.164.
15 Budi Setiana, SO, PT BRI Syariah cabang Pekanbaru, Wawancara, 07 April 2013.
16Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah, (Jakarta: Rajawali, 2008), Cet. Ke

1, h. 5-7.
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Pembiayaan disini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai

kebutuhan masyarakat yang hanya untuk pembiayaan produktif yakni pembiayaan

yang diberikan untuk kebutuhan usaha atau mengembangkan usahanya.17

Namun persoalan yang dihadapi adalah penyaluran dana atau bantuan

modal yang diberikan kepada pengusaha kecil belum sepenuhnya digunakan

masyarakat pengusaha kecil untuk kegiatan produktif seperti pengembangan

usaha yang sudah ada, tetapi digunakan untuk keperluan konsumtif seperti

digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.Dan ada juga beberapa

nasabah yang membagi bagi dananya untuk dibelanjakan barang-barang

perlengkapan rumah tangga dan kemudian sisanya dijadikan modal. 18 Dalam

keadaan seperti ini bagaimana cara mereka mengembangkan usahanya.

Tujuan pemberian pembiayaan mikro syari’ah ini  adalah memberi

kesempatan bagi pengusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara

memperluas lapangan kerja dan mengembangkan, meningkatkan, serta

memantapkan kehidupan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan mikro.

Dengan ini harus dipelihara komitmen yang besar terhadap peningkatan

dan pengembangan usaha kecil yang dibantu oleh BRI Syari’ah melalui

pembiayaan mikro syari’ah yang berfungsi untuk pemberdayaan modal kepada

UMKM.19

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensip, universal berarti

Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan

17 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2007), Cet. Ke 3, h. 62.

18 Mudhorib (Pemilik Usaha), di  Pasar Arengka, Wawancara, 5 Mei 2013.
19 Dokumen BRI Syariah cabang Pekanbaru,  07 April 2013.
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dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sebagai ajaran yang

komprenhensip Islam meliputi tiga pokok ajaran yaitu akidah, syariah dan

ahlaq.20Sehingga hal ini perlu diterapkan ahlaq yang baik disetiap individu, agar

tercapai komitmen untuk kebaikan bersama.

Walaupun telah adanya pembiayaan mikro yang berbasis syariah yang

telah tersedia di bank-bank yang berbasis Islam namun masih banyak masyarakat

Islam yang bertransaksi dibank-bank konvensional dan banyak juga masyarakat

yang tidak mau untuk mempergunakan. Berdasarkan latar belakang yang telah

penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan

judul: “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MIKRO SYARI’AH DALAM

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BRI

SYARI’AH CABANG PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic yang

dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini sesuai dengan

judul yaitupelaksanaan pembiayaan mikro syariah dalam Pengembangan usaha

mikro kecil dan menengah di BRI Sayari’ahcabang Pekanbaru menurut

ekonomIslam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

20 Mawardi, Ekonomi Islam (Pekanbaru : Suska Press, 2003) h.1.
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1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan mikro syari’ah kepada

Nasabah di BRI Syari’ah cabang Pekanbaru?

2. Bagaimana UMKM dalam menggunakan dana pinjaman untuk

Pengembangan usahanya?

3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mikro syariah dalam Pengembangan

usaha mikro kecil dan menengah diBRI Sayari’ah cabang Pekanbaru

menurut ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Untuk mengetahui pelaksanaa pemberian pembiayaan mikro syari’ah

kepada Nasabah di BRI Syari’ah cabang Pekanbaru.

b) Untuk mengetahui nasabah dalam menggunakan dana yang

diterimanya.

c) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan pembiayaan mikro syari’ah dalam mengembangkan usaha

mikro kecil dan menengah di BRI Sayari’ah cabang Pekanbaru.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sebagai salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada Fakultas

Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam.

b) Sebagai bahan kajian  dan informasi bagi penelitian berikutnya yang

berhubungan dengan masalah yang sama.
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E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Syariah jalan Nangka Pekanbaru

atau jalan T.Tambusai no. 320 abc Pekanbaru, karena ditempat tarsebut

Penulis bisa mendapatkan data yang di butuhkan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan, Karyawan

BRI Syariah cabang Pekanbaru dan Nasabah. Sedangkan objek penelitian

ini adalah pelaksanaan pembiayaan mikro syariah dalam mengembangkan

usaha mikro kecil dan menengah di BRI Sayari’ah cabang Pekanbaru

menurut ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan,

karyawan BRI Syari’ah cabang Pekanbaru dan nasabah yang

menggunakan pembiayaan mikro syariah berjumlah 215 orang, yang

terdiri 80 orang karyawan BRI Syariah cabang Pekanbaru, dan 135 orang

nasabah.21 Sedangkan sampelnya penulis mengambil sebanyak 13%, yaitu

27 orang dari nasabah yang menggunakan pembiayaan mikro syariah

dengan menggunakan metode random sampling. 22 Yaitu pengambilan

sampel secara acak sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian.

21 Marta Yolanda, Area Sport Mikro PT BRI Syariah Cabang Pekanbaru, Wawancara, 07
April 2013.

22 Nur Indriantoro & Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta:
BPFE Yogyakarta, 2002), Cet. Ke-2, h.131.
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4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari Nasabah dan Karyawan

melalui observai dan wawancara.

b) Data Skunder

Data skunder adalah data yang berhubungan langsung dengan

responden yang diteliti dan merupakan data pendukung bagi penelitian

yang dilakukan yaitu data-data yang diambil dari beberapa buku-buku

dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka teknik pengumpulan

data yang penulis gunakan adalah :

a) Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian.

b) Wawancara

Yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada responden tentang

masalah yang akan diteliti.

c) Angket

Yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada

sumbernya yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan.

d) Tinjauan Pustaka

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya

dengan persoalan yang diteliti.



12

6. Metode Analisa Data

Menganalisa data yang digunakan oleh penulis adalah metode

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan situasi, kondisi, penelitian

dengan jalan membahas data-data dan informasi yang diperoleh dengan

menghubungkan teori-teori yang didapat maupun literature yang ada.

7. Metode Penullisan

a) Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum

selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

b) Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus

selanjutnya diuraikan kepada hal-hal yang bersifa umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudakan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian

ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode

Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II  : Gambaran umum tentang BRI Syariah cabang Pekanbaru, yang

terdiri dari : Sejarah BRI Syari’ah, Visi misi BRI Syari’ah, Tugas

dan Struktur organisasi BRI Syari’ah, Syarat Pembiayaan Mikro di

BRI Syariah,Produk dan Pelayanan di BRI Syari’ah.

Bab III : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : Pengertian  Bank Syari’ah,

Prinsip-prinsip Operasional Bank Syari’ah, Konsep Bank Syariah,

Pengertian Pembiayaan, Pembiayaan yang khusus berlaku pada
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Bank-bank berbasis Syari’ah,Tujuan Pembiayaan, Konsep Islam

Tentang Pembiayaan,Pengertian UMKM dan Kriteria UMKM.

Bab IV : Pembahasan pembiayaan mikro syari’ah di BRI Syari’ah cabang

Pekanbaru, yang terdiri dari : pelaksanaa pemberian pembiayaan

mikro syari’ah kepada Nasabah di BRI Syari’ah, UMKM dalam

menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya,

pelaksanaan pembiayaan mikro syari’ah dalam pengembangan usaha

mikro kecil dan menengah di BRI Sayari’ah cabang Pekanbaru

menurut ekonomi Islam.

Bab V  : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.


