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ABSTRAK 

Huda, Misbachul. 2019. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Bri Syariah KC 

Madiun.”Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muchtim 
Humaidi. M.IRKH. 

 

Kata Kunci : Permasalahan Usaha, Penyaluran Dana, Analisis 5C. 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tidak 

terlepas dari masalah keterbatasan finansial. Masalah kurangnya modal membuat 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan dan kendala dalam 

mengembangkan usahanya. Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk 

membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui program Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

 

Rumusan masalah bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 

bagaimana pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC 

Madiun dan bagaimana peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam 

Pengembangan Usaha Mikro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

dengan wawancara, dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan 

yang terdiri dari beberapa karyawan BRI Syariah KC Madiun yang terlibat dalam 

pelaksanaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa implementasi 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan 

baik. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI 

Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan menggunakan 5C, tahap 

pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pembiayaan 

KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, 

perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan 

usaha nasabah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaku usaha di Indonesia dikuasai oleh Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM).
1
 Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu berdiri 

kokoh tidak terpengaruh ketika krisis ekonomi tahun 1997-1998 menerpa. 

Pasca krisis, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak berkurang 

justru semakin bertambah, bahkan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
2
 

UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan 

di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 

57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja.
3
 

Usaha Mikro merupakan pemeran utama dalam kegiatan ekonomi 

di Indonesia. Modal investasi yang rendah, penyediaan kesempatan kerja, 

dan output produksi yang tinggi dalam menyumbang PDRB daerah, 

pengembangan sektor Usaha Mikro digunakan sebagai penunjang 

pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil. Dalam menjalankan 

produktivitasnya, Usaha Mikro memanfaatkan sumber daya lokal dan 

tidak bergantung pada impor, sementara hasil produksinya mampu 

                                                             
1LPPI dan BI,  Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Jakarta: E-

Book , 2015), 1. 
2
Badan Pusat Statistik, “Statistik UMKM tahun 2012 – 2013,”dalam www.bps.go.id 

(diakses pada tanggal 04 Januari 2019, jam 09.47). 
3Kredit Usaha Rakyat, “KUR Baru Memperluas Akses Pembiayaan Bagi UMKM”, 

dalamhttp://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm, (diakses pada 

tanggal 04 Januari 2019). 

http://www.bps.go.id/
http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm
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diekspor dan dapat meningkatkan ekspor non migas. Pembangunan di 

sektor ini dirasa cukup efektif dalam meningkatkan perekonomian negara. 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia 

tidak terlepas dari masalah keterbatasan finansial, yaitu pengerahan modal 

awal ( start up capital ) dan akses ke modal kerja yang sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan output jangka panjang. Masalah kurangnya modal 

membuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerap mengalami kesulitan 

dan kendala dalam mengembangkan usahanya. Kendala ini bisa 

disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha 

yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang informasi mengenai 

kredit/pembiayaan yang ada. Kurangnya informasi maupun akses untuk 

memperoleh kredit/pembiayaan sehingga membatasi pertumbuhan dan 

peluang investasi mereka. 

Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 21 

tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk 

– bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
4
 

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk 

kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. 

Bank syariah dalam istilah internasional dikenal dengan Islamic 

                                                             
4Rizal Yaya,  Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer  (Jakarta: 

Salemba Empat, 2016), 48.  
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Bankingatau Interest Free Banking merupakan suatu sistem perbankan 

yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga 

(Riba), Spekulasi (Maysir) dan ketidakpastian atau ketidakkejelasan 

(Gharar). Bagi mereka yang memiliki kekhawatiran adanya ketiga unsur 

tersebut maka Bank syariah menjadi alternatif sebagai sarana peminajaman 

modal atau untuk menginvestasikan dana.
5
 

BRI Syariah berada dalam tiga besar bank penyalur KUR Mikro 

menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad syariah 

cukup baik. BRI Syariah telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR Syariah dan telah bekerja sama 

dengan Jamkrindo Syariah dan Askrindo Syariah. Selain itu BRI Syariah 

di posisi ke-tiga sebagai penerima jatah penyaluran KUR Mikro 

menunjukkan akses yang cukup mudah bagi nasabah untuk mengajukan 

pembiayaan KUR Mikro Syariah. Sebagai salah satu bank syariah 

penyalur KUR, tentu BRI Syariah memiliki perbedaan dengan bank-bank 

penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, 

hukum yang digunakan, maupun syarat pengolahan dana, dan lain-lain. 

BRI Syariah KC Madiun merupakan salah satu lembaga keuangan 

penyalur pembiayaan KUR Mikro Syariah di wilayah Madiun dan 

keberadaan UMKM sangatlah penting, sebab UMKM telah menyumbang 

sebanyak 50% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota madiun. 

                                                             
5Ahmad Dahlan,  Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), 99. 
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Dalam kekurangan modal, sebagian perusahaan/usaha tidak menggunakan 

jasa perbankan dengan alasan sebagai berikut:
6
 

1. Tidak tahu prosedur, kurangnya pengetahuan tentang tata cara 

peminjaman uang di bank. 

2. Prosedur sulit, mekanisme atau tata cara peminjaman uang di bank 

dirasakan sulit atau berbelit-belit. 

3. Tidak ada agunan, tidak mempunyai jaminan atau agunan seperti 

sertifikat rumah, mobil, dan sebagainya yang merupakan salah satu 

syarat meminjam uang. 

4. Suku bunga tinggi, tingginya suku bunga pinjaman di bank. 

5. Tidak berminat, tidak adanya keinginan untuk mendapatkan pinjaman 

dari bank. 

6. Proposal ditolak, saat mengajukan proposal pinjaman, tetapi pihak 

bank tidak mengabulkan pinjaman yang diajukan. 

Modal merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan 

produksi. Pengusaha mikro yang terjebak dalam kebutuhan permodalan 

seringkali melakukan cara cepat dengan meminta bantuan permodalan 

kepada rentenir yang pada ada akhirnya menjerat mereka. Bunga pinjaman 

yang besar, belum lagi ketika menunda pelunasan, belum mampu melunasi 

sesuai tempo waktu yang ditentukan, maka hutang semakin lama semakin 

bertambah. Kemudian berdampak pada hasil usahanya, menurun dan 

kurang produktif. 

                                                             
6Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, “Usaha Mikro Kecil”, dalam 

https://madiunkota.bps.go.id/pencarian.html?searching=usaha+mikro+kecil&yt1=Cari, (diakses 

pada tanggal 04 Januari 2019, jam 10.42). 

https://madiunkota.bps.go.id/pencarian.html?searching=usaha+mikro+kecil&yt1=Cari,(diakses
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Hal inilah kemudian menggugah pemerintah untuk membantu 

perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Salah satu kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah khususnya dalam akses permodalan adalah melalui 

program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7
 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diharapkan dapat 

mengakses KUR Syariah adalah yang bergerak di sektor usaha produktif 

yaitu pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan jasa produksi. Dalam 

rangka optimalisasi penyaluran KUR Syariah, maka penyalur KUR 

Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor kepada calon penerima 

yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha. Hal ini guna untuk 

meningkatkan PDRB yang didapatkan. Berkaitan dengan uraian dan data 

di atas sehingga mendorong penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 

Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC Madiun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dapat 

diambil rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana analisis implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Mikro Syariah di BRI Syariah KC Madiun? 

2. Bagaimana analisis peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam 

pengembangan Usaha Mikro? 

                                                             
7Media Bisnis UKM Online & Peluang Usaha, “Cara Mendapatkan Modal dari KUR 

BRI Syariah”, dalamhttp://goukm.id/modal-kur-syariah-bri, (diaksespada tanggal 18 Januari2019, 

jam 11.00). 

http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan KUR Mikro di 

BRI Syariah KC Madiun. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran pembiayaan KUR Mikro BRI 

Syariah KC Madiun dalam pengembangan Usaha Mikro. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya 

khazanah keilmuan dibidang perbankan syariah khususnya dalam hal 

implementasi pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan 

usaha mikro dan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal 

peran KUR Mikro Syariah dalam pengembangan usaha mikro pada 

perbankan syariah khususnya. 

2. Manfaat praktis 

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi dan manfaat terkait implementasi pembiayaan KUR mikro 

syariah dan peran KUR Mikro Syariah bagi masyarakat, akademisi, 

bank syariah, dan penulis pada khususnya. 
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E. Studi Penelitian Terdahulu 

Nurul Wardhani dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit 

Kuwarasan Cabang Gombong”. Perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Nurul Wardhani membahas tentang permasalahan hukum 

yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat. Sedangkan 

peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR dalam 

pengembangan usaha mikro. Persamaannya adalah peneliti sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan metode 

penelitian deskriptif kualitatif.
8
 

Indrawan Cahyadi dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Program Kredit Usaha Rakyat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

(Studi BRI Unit Godean1 Yogyakarta).” Perbedaannya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Indrawan Cahyadi membahas tentang latar belakang 

dilaksanaknnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui KUR. 

Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR 

dalam pengembangan usaha mikro, Persamaannya adalah peneliti sama-

sama membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kualitatif 

deskriptif.
9
 

                                                             
8Nurul Wardhani, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank 

Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong,” Skripsi (Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2010). 
9Indrawan Cahyadi, “Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat  (KUR) dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BRI Unit Godean 1 Yogyakarta),” Skripsi (UIN Sunan 

Kalijaga, 2010). 
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Adrey Julianus Pinem dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha Kecil 

(Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, 

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan).” 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Adrey Julianus 

Pinem membahas tentang implemetasi KUR dalam pengembangan usaha 

kecil, Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi dan peran KUR 

dalam pengembangan usaha mikro. Persamaannya adalah peneliti sama-

sama membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kualitatif 

deskriptif.
10

 

Halimah dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Efektifitas, 

Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap Peningkatan Usaha (Studi 

pada debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit 

Buring Malang).” Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Halimah membahas tentang pengawasan dan pembinaan terhadap 

peningkatan usaha dengan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti 

membahas tentang implementasi dan peran KUR dalam pengembangan 

usaha mikro dengan metode kualitatif deskriptif. Persamaannya adalah 

                                                             
10Adrey Julianus Pinem, “Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan 

Usaha Kecil (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pekan Tolan, Kecamatan 

Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan),” Skripsi (Universitas Sumatera Utara, 

2011). 
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peneliti sama-sama membahas tentang pelaksanaan Kredit Usaha 

Rakyat.
11

 

Akbar Agung Maesya dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan 

Warunggunung Kabupaten Lebak.” Perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Akbar Agung Maesya membahas tentang kebijakan 

penerima pembiayaan KUR. Sedangkan peneliti membahas tentang 

implementasi dan peran KUR dalam pengembangan usaha mikro. 

Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas tentang pelaksanaan 

Kredit Usaha Rakyat, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan metode penelitian kualitatif deskriptif..
12

 

Penelitian ini mengembangkan kajian yang sama tentang 

pelaksanaan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) yang sudah dilakukan 

oleh peneliti – peneliti sebelumnya. Sedangkan penelitian ini 

mengembangakan kajian tentang pelaksanaan pembiayaan kredit usaha 

rakyat (KUR) dalam hal implementasi dan peran pembiayaan kredit usaha 

rakyat (KUR) dalam pengembangan usaha mikro. 

 

 

                                                             
11Halimah, “Pengaruh Efektifitas, Pengawasan, dan Pembinaan Kredit terhadap 

Peningkatan Usaha (Studi pada Debitur Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Unit Buring Malang),” Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012). 
12Akbar Agung Maesya, “Implementasi Kebijakan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Warunggunung 

Kabupaten Lebak,” Skripsi (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015). 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu dengan cara mencari data secara 

langsung di BRI Syariah KC Madiun.
13

 Sedangkan pendekatan yang 

penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan juga 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang dialami.
14

 Dalam hal ini peneliti 

sebagai narasumber secara langsung di BRI Syariah KC Madiun untuk 

melakukan wawancara langsung kepada pihak bank sehingga dapat 

menghasilkan data-data yang peneliti inginkan baik berupa data lisan 

atau tertulis. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai aktor 

sentral dan pengumpul data, sementara instrument selain manusia 

hanya pendukung saja. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai 

pengamat penuh di lapangan dan pengamatan peneliti dalam rangka 

observasi dilakukan secara terang-terangan. 

 

                                                             
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 207. 
14

Ibid., 9. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Bank BRI Syariah 

KC Madiun yang beralamat di Jl. Mohammad Husni Thamrin, No.3, 

Klegen, Oro Oro Ombo, Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur 63119. 

Alasan memilih BRI Syariah KC Madiun karena tempatnya 

yang strategis yaitu terletak tengah – tengah kota madiun, dan berada 

di pusat keramaian,  sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan 

tepat menjadi salah satu alternative nasabah untuk melakukan 

pembiayaan.  

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data didefinisikan sebagai suatu atribut yang melekat pada 

suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/ 

instrumen pengumpulan data.
15

 Untuk mempermudah penelitian 

ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan, yaitu: Data tentang 

Implementasi pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dalam 

pengembangan usaha mikro di BRI Syariah KC Madiun. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang di peroleh peneliti langsung dari subjek 

penelitian, subjek disini adalah sebagai sumber informasi yaitu 

                                                             
15Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups (Jakarta: Rajawali Press, 

2015), 11-12. 
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dengan wawancara langsung kepada Manager Marketing Mikro, 

Head Unit AOM (Account Officer Mikro), AOM, dan Nasabah 

BRI Syariah KC Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
16

 Wawancara 

ini dilakukan secara terkontrol yaitu dengan memilih informan 

yang mengetahui tentang masalah penelitian. Dengan ini peneliti 

melakukan wawancara dengan Manager Marketing Mikro, Head 

Unit AOM (Account Officer Mikro), AOM, dan Nasabah BRI 

Syariah KC Madiun. 

b. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh 

data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan, serta 

struktur organisasi di BRI Syariah KC Madiun. 

6. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan data 

yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan dan kemudian 

dicocokkan dengan data literatur lalu diuraikan dengan bahasa yang 

                                                             
16

Ibid.,231. 
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mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian 

kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.  Dalam hal 

analisis data kualitatif, dalam bukunya Sugiyono menyatakan bahwa 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan 

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
17

 

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode 

deduktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan menggunakan teori-

teori yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus. Yaitu dengan cara mengamati 

kejadian di lapangan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

Dalam hal ini, setelah penulis memproleh data-data dari hasil 

penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana Implementasi 

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam 

Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC Madiun, apakah 

sudah sesuai teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif 

demi keaslian dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah 

                                                             
17Sugiyono, Metode, 243.  
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terkumpul. Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
18

 

Uji keabsahan ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan 

Manager Marketing Mikro, Head Unit AOM (Account Officer Mikro), 

AOM, dan Nasabah BRI Syariah KC Madiun.bank sebagai sumber 

pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah 

menggunakan teknik triangulasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB 1 Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai judul, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, 

studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori Implementasi Pembiayaan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam 

Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC 

Madiun. 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan 

berkaitan penelitian yang meliputi teori tentang perbankan 

                                                             
18Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Sigma, 1996), 330. 
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syariah, pembiayaan bank Syariah, teori tentang 

Implementasi dan peran pembiayaan KUR Syariah dalam 

Mengembangkan Usaha Mikro Syariah di BRI Syariah KC 

Madiun. 

BAB III Gambaran Umum Bank BRI Syariah KC Madiun 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan sejarah 

berdirinya bank BRI Syariah KC Madiun, visi dan misi, 

struktur organisasi produk-produk, serta Implementasi dan 

Peran Pembiayaan KUR Syariah dalam Mengembangkan 

Usaha Mikro Syariah di BRI Syariah KC Madiun. 

BAB IV Analisis Data dan Teori Implementasi Pembiayaan 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam 

Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KC 

Madiun 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan secara 

menyeluruh dari laporan hasil penelitian, dengan 

mendialogkan data-data hasil wawancara di lapangan 

dengan landasan teori tentang pembiayaandan peran (KUR) 

Mikro Syariah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. 

BAB V Penutup 

Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua 

teori yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang 

meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DAN PERAN 

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENGEMBANGAN USAHA 

MIKRO DI BRI SYARIAH KC MADIUN 

A. Pembiayaan Bank Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Muhammad Syafii Antonio Pembiayaan adalah 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan 

pokok pihak-pihak yang merupakan deficit unit.
19

 Menurut 

Muhammad Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun dijalankan oleh orang lain.
20

 

Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu 

fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu 

bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. 

Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank 

konvensional. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 

1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

                                                             
19Muhammad Syafi’i antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), 160. 
20Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 304. 
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pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.
21

 

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa istilah kredit 

tidak dikenal, karena Bank Syariah memiliki skema yang berbeda 

dengan Bank Konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak 

yang membutuhkan. Dan Syariah menyalurkan dananya kepada 

nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan 

merupakan utang piutang tetapi merupakan investasi yang diberikan 

Bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.
22

 

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (trust), yaitu 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah 

kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang 

diberikan pasti akan terbayar. Penerima dana sebagai mitra usaha 

mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk 

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.
23

 

2. Manfaat Pembiayaan 

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat 

bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat 

pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau 

bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya 

                                                             
21Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 106. 
22Ibid. 
23Ibid., 107. 
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antara bank syariah dan debitur, peningkatkan profitabilitas bank, serta 

kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan 

pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para 

debitur di berbagai sektor usaha.
24

 

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan 

pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu 

kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang 

diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan 

yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan debitur 

membayar kembali pembiayaannya.
25

 

Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk 

mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan 

kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. 

Pembiayaan dapat menciptakan lapangan kerja baru, penyerapan 

jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat 

yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara.
26

 

3. Akad Pembiayaan 

Akad (ikatan, keputusan, atau pengutan) atau perjanjian atau 

transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan 

nilai – nilai syariah. Secara khusus akad berarti ijab (pernyataan 

penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan 

                                                             
24Ismail, Perbankan, 110. 
25Ibid., 111. 
26Ibid. 
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penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan 

berpengaruh pada sesuatu.
27

 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 45/DSN-

MUI/II/2005, akad merupakan transaksi atau perjanjian syar’i yang 

menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan PBI No.10/16/PBI/2008 

tentang perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007, akad berarti 

kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang 

memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 

dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan 

Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah, akad 

diartikan sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS 

dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 

Akad pembiayaan dibuat berdasarkan Surat Persetujuan 

Pembiayaan (SPP)/Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) 

dari bank selaku penyedia dana. SPP/SPPP wajib disetujui nasabah, 

dengan begitu terjadi kesepakatan awal mengenai pemberian dan 

penerimaan pembiayaan. 

Akad atau transaksi yang digunakan Bank Syariah dalam 

operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan 

(tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong 

(tabarru’)turunan dari tijarah adalah perniagaan (al–bai’) yang 

                                                             
27Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

35. 
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berbentuk kontrak pertukan dan dan kontrak bagi hasil dengan segala 

variasinya.
28

 

Ada tiga bentuk akad jual beli yang sudah banyak 

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja 

dan investasi dalam bank syariah, yaitu murabahah, salam, dan 

istishna’.
29

 Jaminan yang digunakan dalam akad yang berpola jual beli 

bertujuan untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan 

pesanan. Dalam teknis operasionalnya, jaminan yang bisa diterima 

untuk pembayaran utang bisa berupa barang yang dipesan.
30

 

Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan 

transaksi jual beli dalam murabahah , yaitu bank syariah sebagai 

penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sebelum transaksi jual beli 

dilaksanakan, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi 

mengenai barang yang akan dibeli, spesifikasi dan kualitas barang, 

serta harga jual. 

a. Bank syariah dan nasabah melakukan akad, dalam akad ditetapkan 

barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah 

dan harga jual barang. Akad Murabahah yang dilakukan bank 

syariah dan nasabah harus bebas riba. Barang yang boleh 

digunakan sebagai objek jual beli adalah barang yang tidak 

bertentangan dengan syariah Islam. 

                                                             
28Ascarya, Akad, 37. 
29Antonio, Bank, 101. 
30Ibid.,105. 



27 
 

 

b. Berdasarkan akad, bank syariah membelikan barang sesuai dengan 

keinginan nasabah. Bank syariah membiayai seluruh atau sebagian 

harga pembelian barang yang disepakati spesifikasinya. Bank 

syariah dapat membeli barang atas nama bank sendiri maupun 

melalui supplier . Semua hal yang berkaitan dengan pembelian 

harus disampaikan oleh bank syariah kepada nasabah. 

c. Kemudian atas perintah bank syariah, supplier mengirimkan barang 

ke nasabah. 

d. Nasabah menerima barang dan dokumen kepemilikan barang lalu 

melakukan pembayaran. 

e. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang 

telah disepakati. Pembayaran bisa secara tunai, tangguh, ataupun 

diangsur. Lazimnya pembayaran dilakukan dengan cara 

mengangsur.
31

 

Untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan 

akad, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah 

jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. 

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai ketentuan umum 

Murabahah dalam bank syariah, jika bank syariah mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak ke-tiga, akad jual beli 

                                                             
31Ismail, Perbankan, 139-140. 
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Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank 

syariah.
32

 

Terdapat akad pelayanan jasa dalam bank syariah, diantaranya 

wakalah. Wakalah menurut Syafi’i Antonio berarti pendelegasian, 

penyerahan, atau pemberian amanat.
33

 Pengertian lain menurut Bank 

Indonesia, wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa 

kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama 

pemberi kuasa. 

Persamaannya adalah peneliti sama-sama membahas tentang 

pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dengan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Produk 

pembiayaan dalam penyaluran dana Bank Syariah dibagi menjadi 

beberapa jenis dilihat dari tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor 

usaha, segi jaminan, dan dari jumlahnya.
34

 

Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya dibagi menjadi 

tiga jenis, yaitu: 

a. Pembiayan investasi, diberikan oleh Bank syariah kepada nasabah 

untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang 

mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum 

pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau 

proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi peralatan/ 

                                                             
32Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016),142. 
33Antonio, Bank, 120. 
34Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, 33. 
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perlengkapan, pembelian alat pemotong krupuk yang digunakan 

untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. 

b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus 

usaha seperti kebutuhan bahan baku dan pembelian barang-barang 

dagangan. Pembiayaan ini diperlukan karena beberapa alasan 

seperti diversifikasi usaha dan produk, tagihan dari supplier lebih 

cepat dibandingkan dengan pembayaran dari customer, dan 

penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada level 

minimum. 

c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan pembiayaan yang 

diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat 

konsumtif.
35

 

4. Organisasi Pembiayaan 

Dalam pengelolaan pembiayaan diperlukan pengorganisasian 

yang baik dengan orang-orang yang profesional, disiplin organisasi 

yang kuat, serta kebijakan dan prosedur yang jelas. Kebijakan dan 

prosedur pembiayaan meliputi proses analisis, persetujuan, pencairan, 

pemantauan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
36

 

 

 

                                                             
35

Ismail, Perbankan, 114. 
36Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2015), 4. 
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Secara umum, fungsi-fungsi organisasi pembiayaan meliputi:
37

 

a. Fungsi strategis dan penetapan kebijakan pembiayaan 

b. Fungsi pemasaran/ penjualan 

c. Fungsi pengambilan keputusan/ komite pembiayaan 

d. Fungsi administrasi pembiayaan 

e. Fungsi monitoring dan kebijakan pembiayaan. 

5. Proses Pembiayaan 

 Proses pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a. Permohonan pembiayaan 

b. Pengumpulan data dan investigasi 

 Untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data 

yang menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi 

pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:
38

 

1) Legalitas usaha 

2) Kartu identitas calon nasabah dan istri: KTP atau Passport 

3) Kartu keluarga dan surat nikah 

4) Laporan keuangan 2 tahun terakhir 

5) Past performance 1 tahun terakhir 

6) Bisnis plan 

7) Data obyek pembiayaan 

8) Data jaminan 

                                                             
37Ibid., 11. 
38Zulkifli, Panduan, 143. 
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c. Analisis pembiayaan 

  Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai 

metode sesuai kebijakan Bank. Dalam beberapa kasus seringkali 

digunakan metode analisis 5C yang meliputi: 

1) Character (Karakter) 

Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan 

pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. 

Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat 

berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad 

buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.
39

 Untuk 

memperkuat data ini, dapat dilakukan hal sebagai berikut:
40

 

a) Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi dengan 

melakukan verifikasi data dengan interview. Apabila 

datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat 

menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. 

Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa 

merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk. 

b) BI Checking; BI Checking dilakukan untuk mengetahui 

riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah 

berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. 

Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga 

                                                             
39Ibid., 144. 
40Ibid., 145.  



32 
 

 

memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter 

nasabah. 

c) Bank Checking; Bank Checking dilakukan secara personal 

antara sesama officer bank, baik bank yang sama maupun 

bank yang berbeda. 

2) Capacity (Kemampuan) 

Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah 

sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan 

seseorang untuk membayar semua kewajibannya. 

Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik 

semata mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis 

dengan baik. Untuk perorangan, hal ini dapat terindikasi 

dari referensi atau curriculum vitae yang dimilikinya. 

Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan 

keuangan dan past performance usaha.
41

 

3) Capital (Modal) 

Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon 

nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal 

ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 

2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk 

                                                             
41Ibid., 145. 
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mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari 

perusahaan yang dimaksud.
42

 

4) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi) 

Menurut Sunarto zulkifli analisa diarahkan pada 

kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. 

Kondisi yang harus diperhatikan Bank antara lain keadaan 

ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha 

calon nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon 

nasabah, prospek usaha dimasa akan datang, kondisi usaha 

calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan 

lokasi lingkungan wilayah usahanya, kebijakan pemerintah 

yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan 

calon nasabah terkait didalamnya.
43

 

5) Collateral 

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan 

Praktis Transaksi Perbankan Syariah, jaminan harus 

mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa 

dilakukan antara lain:
44

 

(1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan. 

(2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga 

jaminan. 

                                                             
42Ibid., 146. 
43Ibid. 
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(3) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal 

bank dapat dilindungi. 

(4) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin 

tinggi rasio jaminan, maka semakin tinggi 

kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon 

nasabah. 

(5) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan 

sangat menentukan marketable suatu jaminan. 

d. persetujuan pembiayaan 

e. pengumpulan data tambahan, 

f. pengikatan 

g. pencairan 

h. monitoring.
45

 

B. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah 

1. Pengertian KUR Mikro Syariah 

 Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam 

rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal 

dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan 

kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) 

dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung 

                                                             
45Ibid., 138. 
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fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
46

 Pemberian penjaminan 

kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada 

sumber pembiayaan UMKM-K. 

 Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal 

kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha 

produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau 

agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu 

meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor 

produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan 

menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana 

Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas 

penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah 

dan Jamkrindo Syariah.
47

 Penjaminan pembiayaan merupakan suatu 

kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan. 

a. Pengembangan Usaha 

1) Pengertian Pengembangan Usaha 

 Menurut Brown dan Patrello, pengembangan usaha 

adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat 

                                                             
46Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan 

Kredit Usaha Rakyat. 
47Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite Kebijakan 

Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Brosus KUR Syariah. 
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meningkat maka lembaga bisnispun akan meningkat 

perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil 

memperoleh laba. 

 Menurut Mahmud Mach Foedz, pengembangan usaha 

adalah perdagangan yang dilakukan oleh orang yang 

terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi 

dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Menurut Hughes dan Kapoor, pengembangan usaha 

adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang jasa guna mendapatkan 

keuntungan.
48

 

2) Unsur Unsur Pengembangan Usaha 

 Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan 

usaha ada 2 (dua), yaitu:  

a) Unsur Internal 

(1) Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan 

usahanya menjadi lebih besar. 

(2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti banyak 

barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus 

digunakan untukmengembangkan produk dan lain-lain. 

                                                             
48Academia, “Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli”, 

dalamhttp://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut

_para _ahli, (diaksespada tanggal 04 Januari 2019, jam 12.00. 
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(3) Membuat anggaran yang bertujuan mengetahui 

seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.
49

 

b) Unsur Eksternal 

(1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. 

(2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari 

dalam seperti meminjam dari luar. 

(3) Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha. 

(4) Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling 

umum ditemui. 

(5) Cakupan jajaran produk. 

C. Usaha Mikro 

1. Pengertian Usaha Mikro 

 Menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro 

adalah usaha produktif milik individu perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. Menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah 

usaha yang dimiliki oleh sumber daya lokal dengan teknologi 

sederhana.
50

 Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, jumlah aset 

maksimal usaha mikro sebesar Rp  50 juta dan omset/ hasil penjualan 

per tahun maksimal Rp 300 juta.
51

 

                                                             
49

Academia, “Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli”, 

dalamhttp://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut

_para _ahli, (diaksespada tanggal 04 Januari 2019, jam 12.00. 
50Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995. 
51Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008. 
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 Menurut Febra Robiyanto, usaha mikro bergerak dalam berbagai 

jenis pekerjaan, antara lain usaha jasa, usaha perdagangan, usaha 

industri, usaha pertanian, peternakan, dan perikanan.
52

 Menurut 

Kwartono, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara garis besar 

dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:
53

 

a. Usaha Perdagangan, meliputi pengecer, keagenan, ekspor/impor  

produk lokal, dan sektor informal. 

b. Usaha Pertanian, meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan. 

c. Usaha Industri, meliputi industri pertambangan, kerajinan, 

konveksi, makanan dan minuman. 

d. Usaha Jasa, meliputi konsultan, restoran, bengkel, konstruksi, 

transportasi, pendidikan, dan telekomunikasi. 

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro 

 Menurut LPPI dan BI dalam Profil Bisnis UMKM, usaha mikro 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
54

 

a. Jenis barang/komoditi usahanya sewaktu-waktu dapat berganti, 

tidak selalu tetap. 

b. Tempat usaha sewaktu-waktu dapat berpindah tempat. 

c. Belum melakukan administrasi keuangan, bahkan yang sederhana 

sekalipun, serta tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 

keuangan usaha. 

                                                             
52

Febra Robiyanto, Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah (Semarang: 

Studi Nusa: 2004), 4. 
53M. Kwartono, Analisis Usaha Kecil dan Menengah (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 

26. 
54LPPI dan BI, Profil Bisnis Usaha Mikro, 14. 
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d. Pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata 

relatif sangat rendah dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang 

memadai.  

e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal 

rentenir.  

f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP. 

3. Permasalahan Usaha Mikro 

 Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro 

terbagi dalam faktor internal dan eksternal, meliputi: 

a. Faktor Internal 

1) Kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan 

 Faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan 

suatu usaha adalah permodalan. Kurangnya permodalan usaha 

mikro disebabkan karena pada umumnya usaha mikro 

merupakan usaha yang sifatnya tertutup yang mengandalkan 

modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas Sedangkan 

modal pinjaman dari bank sulit diperoleh karena persyaratan 

secara administratif dan teknis. Persyaratan yang menjadi 

hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan 

mengenai agunan. 
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2) Kurangnya transparansi 

 Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan 

dan tidak diberitahukan oleh generasi awal pembangunan usaha 

kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut 

sehingga hal ini menyebabkan kesulitan bagi generasi penerus 

dalam mengembangkan usahanya. 

3) Kualitas sumber daya manusia 

 Keterbatasan kualitas SDM usaha mikro sangat 

berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya 

sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara 

optimal.
55

 

b. Faktor Eksternal 

 Faktor dari pihak eksternal terkait permasalahan yang 

dihadapi dalam usaha KUR Mikro meliputi:
56

 

1) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha 

2) Terbatasnya akses informasi 

3) Terbatasnya akses pasar 

4) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif 

5) Implikasi otonomi daerah 

6) Implikasi perdagangan bebas 

7) Pungutan tidak resmi/liar 

8) Sifat produk dengan ketahanan pendek. 

                                                             
55

Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam 

Pembangunan Perekonomian Indonesia) , (Bandung: PT Revika Aditama, 2016), 135. 
56Ibid., 139. 
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D. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) 

 Dimasa Orde Baru pengembangan UMKM terus berlanjut. 

Pemerintah Orba membuat No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil guna 

memberdayakan Usaha Kecil. UU ini berisi XI bab dan 38 Pasal dan 

mengatur pelaksanaan pemberdayaan UMK  di Indonesia. 

 Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian 

yang semakin dinamis dan global, UU No.9 tahun 1995 tentng Usaha 

Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti agar usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan, kepastian, 

dan keadilan usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20 tahun 2008 

tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan peran pemerintah untuk 

memberdayakan UMKM antara lain: 

1. Bersama pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan 

pengembalian kesempatan berusaha (Pasal 13). 

2. Bersama pemerintah daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang 

(Pasal 14 Ayat 2). 

3. Bersama pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam 

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, 

desain dan teknologi (Pasal 16 Ayat 3). 

4. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 

(Pasal 22). 

 Dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional, 

strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bidang UMKM dan 
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Koperasi antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, 

peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 

peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan 

kelembagaan usaha, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan 

perlindungan usaha. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema 

pembiayaan UMKM dilakukan melalui pengembangan lembaga 

pembiayaan/ Bank UMKM dan Koperasi, serta optimalisasi sumber 

pembiayaan non Bank, Integrasi sistem informasi debitur UMKM dari 

lembaga pembiayaan Bank dan non Bank, peningkatan kapasitas koperasi 

sebagai pengelola sistem resi gudang serta advokasi pembiayaan bagi 

UMKM dan Koperasi.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum 
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BAB III 

PAPARAN DATA IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT 

(KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA 

MIKRO DI BRI SYARIAH KC MADIUN 

A. Gambaran Umum BRI Syariah KC Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah 

Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat (Persero), tbk. Terhadap 

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin 

dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada taggal 17 Oktober 2008 

PT. Bank BRI Syariah secara umum beroperasi, kemudian PT Bank 

BRI Syariah merubah kegiatan operasionalnya yang semula secara 

konvensional, kemudian diubah menjadi perbankan berdasarkan 

prinsip syariah. 

Bank Syariah hadir dengan mempersembahkan sebuah bank ritel 

modern dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah.Melayani 

nasabah dengan prima dan menawarkan berbagai produk yang sesuai 

harapan nasabah dengan prinsip syariah. aktifitas Bank BRI Syariah 

semakin kokoh setelah adanya penandatangan pada tanggal 19 

Desember 2008 terkait akta perpisahan Unit Usaha Syariah PT Bank 

rakyat Indonesia (Persero), untuk melebur dalam PT bank BRI 

Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2009.  
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Saat ini PT Bank BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh pesat baik dari sisi 

aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan 

berfokus pada segmen menengah ke bawah. Hingga tahun 2018, 

tercatat jumlah Kantor BRI Syariah sebanyak 54 Kantor Cabang, 207 

Kantor Cabang Pembantu dan 11 Kantor Kas.
58

 

2. Sejarah berdirinya Bank BRI Syariah kantor Cabang Madiun 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah satu 

bank syariah yang berada di kota Madiun seperti yang diutarakan oleh 

Yayuk Setya Rahayu selaku Operation & Service Manager Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun: 

“BRI Syariah Kantor Cabang Madiun berdiri pertama pada 

tahun 28 November 2012 yang beralamatkan di Jl. Thamrin Kota 

Madiun. Kemudian setelah Bisnis  Bank BRI Syariah KC Madiun 

mengalami perkembangan yang cukup pesat diupgrade menjadi KC 

(Kantor Cabang) yang awalnya adalah KCP (Kantor Cabang 

Pembantu) dan kantornya dipindah di Jln. S. Parman No.44. Pimpinan 

Cabang Bank BRI Syariah KCP Madiun yang pertama adalah Bapak 

Kurniawan sampai dengan September 2017 dan Oktober 2017 

digantikan dengan Bapak Fathurozi Bosman sampai saat ini.”
59

 

 

 

                                                             
58Sejarah BRI Syariah, dalam www.brisyariah.co.id (diakses pada tanggal 27 juni 2019). 
59Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 22 juni 2019 

http://www.brisyariah.co.id/
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3. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Visi 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan layanan 

finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan 

termudah untuk kehidupan yang lebih bermakna. 

b. Misi 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah  

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui sarana kapanpun dan 

dimanapun 

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
60

 

4. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah Kantor Cabang 

Madiun per tanggal 01 April 2018 

Pemimpin Cabang    : Fakhrurozi Bosman 

Branch Quality Assurance  : Sukma KD 

Reviewer Junior    : Puguh Dwi Santoso 

Mikro Marketing Manager  : Sunaryo 

Colection Spv    :Yongky MK. 

                                                             
60Brosur Bank Syariah Kantor  Cabang  Madiun, Dokumentasi, 22 juni 2019. 



46 
 

 

Marketing Manager   : Mohamad Ali Najamuddin 

Operation & Service Manager   : Yayuk Setiyo Rahayu 

Financing Support Manager  : Yayuk Setiyo Rahayu 

Pemimpin Cabang Pembantu  : lampiran tersendiri 

Branch Ops. Spv. KC Madiun  : Antita KD 

Kepala KK    : - 

Unit Head UMS Madiun   : Tunggul HW 

Account Officer Mikro   :     

1. Anasrul Setiawan 

2. Deny Miftakhul Rizqi 

3. Tofan Irawadi 

4. Agita Aprliawan 

Unit Head UMS Outlet Caruban   : Andika FA 

Account Officer Mikro :  

1. Bambang Irawan 

2. Riza Danu  

3. Bakti Setia Lencana 

Account Officer :     

1. Dimas H.A. 

2. Deni P.W.  

3. Johan Bagus K. 

4. Farhan H. 

5. Annas Indzadzil A.M.,  
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Funding R. Officer   : Anindya D.R 

Teller     : Nur Ahmadi, Afinda 

Customer Service    : Dwi Riana Sari 

Operation Support   : Eka Dwi Aryani 

General Affair    : Aulia I.F. 

Legal Officer    : Khabib Muta’ali 

Financing Adm.    : Ana Aprilia 

Reporting Custody   : Eko Heru S. 

Appraisal & Investigation   : Eko Susanto 

Area Support    : Siska Ayu Fitria.
61

 

5. Produk-Produk BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

a. Penghimpunan Dana 

1) Tabungan Faedah BRIS IB 

2) Tabungan Haji BRIS IB  

3) Tabungan Impian BRIS IB 

4) Tabunganku BRIS IB 

5) Simpanan Pelajar (Simpel) IB 

6) Giro BRIS IB 

7) Deposito BRIS IB 

b. Produk Pembiayaan / Financing 

1) KPR (Kepemilikan Rumah) BRIS IB 

2) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRIS IB  

                                                             
61Data Bank BRI Syariah Kantor Cabang  Madiun diperoleh dari Area Support, 

Dokumentasi, 22 juni 2019. 
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3) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRIS IB 

4) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRIS IB 

5) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRIS IB/ Qard Beragun 

Emas BRIS IB 

6) Pembiayaan Umrah BRIS IB 

7) Mikro 25 BRIS IB 

8) Mikro 75 BRIS IB 

9) Mikro 500 BRIS IB 

10) Pembiayaan Koprasi Karyawan 

11) Pembiayaan Konstruksi Pengembangan Perumahn Untuk 

Developer 

12) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha 

13) Pembiayaan Komersial 

14) Pembiayaan Ritel Dan Kemitraan 

c. Jasa / Service 

1) Kartu ATM Bris Dan Kartu Debit BRIS  

2) Kartu Co-Branding 

3) Cms Cash Management System 

4) University School Payment System 

5) E-Payroll 

6) ATM Bris, ATM Bersama, ATM Prima 

7) Electronic Data Capture 

8) SMS Banking 
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9) Mobile BRIS 

10) Call BRIS 1500-789 

11) Bris Remittance 

12) Internat Banking 

13) Mini Banking Syariah SALAM BRIS. 

B. Implementasi Pembiayaan  KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah 

KC Madiun 

1. Pengertian Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pengertian KUR Mikro  

Syariah yaitu program pembiayaan yang digagas pemerintah, 

disalurkan oleh BRI Syariah kepada debitur individu/ perorangan 

maupun kelompok usaha produktif dan layak yang belum memiliki 

agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. dengan 

limit pembiayaan sampai dengan Rp 25.000.000,00 per nasabah. KUR 

Mikro Syariah ini adalah pembiayaan yang dijamin pemerintah. 

Berikut penuturan dari Sunaryo selaku Manager Marketing BRI 

Syariah KC Madiun: 

“KUR Mikro Syariah ini pembiayaan yang disalurkan kepada 

usaha yang layak dan produktif, khususnya yang belum pernah 

mengajukan pembiayaan di bank, dengan plafon pembiayaan 

minimal 5 juta maksimal 25 juta, dan nasabah yang melakukan 

pembiayaan KUR mikro syariah sebagian besar memiliki usaha 

dalam sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian, sektor 

industri pengolahan, sektor jasa produksi, dan sektor 

perdagangan.”
62

 

                                                             
62“Sunaryo, Wawancara, 20 Maret 2019” 
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh Riza Danu dan Tunggul Hery 

Wibowo selaku AOM:  

“KUR BRI Syariah adalah pembiayaan yang khusus disalurkan 

BRI Syariah bekerja sama dengan Pemerintah. BRI Syariah sebagai 

bank syariah pertama yang dipercaya menyalurkan KUR Syariah 

dan itu sasaran utamanya masyarakat menengah ke bawah, untuk 

meningkatkan perekonomian kelas menengah ke bawah terutama 

yang belum pernah berinteraksi dengan bank, maksimal plafon Rp 

25 juta.”
63

 

“Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan pembiayaan dengan 

agunan yang sifatnya tidak wajib, plafon KUR Mikro Syariah 

minimal 5 juta maksimal 25 juta itu satu nasabah.”
64

 

 

Sumber dana KUR Mikro Syariah berasal dari Lembaga 

Keuangan Syariah atau Bank Penyalur KUR Syariah yaitu BRI 

Syariah. Pemerintah berperan dalam memberikan subsidi margin. 

Banyak subsidi margin dari pemerintah sebesar 10,0% termasuk di 

dalamnya imbal/balas jasa penjaminan. Jadi margin yang ditetapkan 

dalam pemberian KUR Mikro Syariah sebesar 7% efektif per tahun 

atau 0,3% per bulan. Berikut penuturan petugas BRI Syariah KC 

Madiun: 

“Sumber dananya berasal dari BRI Syariah sendiri, dan marginnya 

mendapatkan subsidi dari pemerintah. Margin KUR sebesar 7% per 

tahun, setara dengan 0,3 per bulan.”
65

 

 

Akad yang diterapkan dalam pembiayaan KUR Mikro Syariah 

pada BRI Syariah KC Madiun adalah akad murabahah bil wakalah. 

a. Akad murabahah adalah akad transaksi jual beli barang sebesar 

harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati 

                                                             
63“Riza Danu, Wawancara, 20 Maret 2019” 
64“Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 20 Maret 2019” 
65“Riza Danu, Wawancara, 20 Maret 2019” 
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oleh para pihak, dimana BRI Syariah KC Madiun 

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada 

pembeli/ debitur. 

b. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh BRI 

Syariah KC Madiun kepada nasabah/debitur, dalam hal ini BRI 

Syariah KC Madiun mewakilkan kepada debitur untuk membeli 

barang yang dibutuhkannya sendiri. 

“Akad KUR Mikro Syariah sama seperti pembiayaan mikro 

reguler, menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli. Ada 

akad yang mendampingi akad murabahah , namanya akad 

wakalah.”
66

 

 

2. Jenis Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

“Bentuknya ada dua untuk pembiayaan KUR Mikro itu, yang 

pertama bisa digunakan untuk modal kerja, bisa juga digunakan 

untuk investasi. Kalau untuk modal kerja, di BRI Syariah dengan 

tenor atau jangka waktu yang bisa diambil itu maksimal 36 bulan/3 

tahun, sedangkan untuk investasi maksimal 60 bulan/5 tahun.
67

 

 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan 

KUR Mikro Syariah dibagi menjadi 2 (dua) menurut jenisnya, yaitu:  

a. Pembiayaan Modal Kerja  

Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan, baik untuk peningkatan produksi maupun keperluan 

perdagangan dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) 

tahun. 

 

                                                             
66“Sunaryo, Wawancara, 20 Maret 2019” 
67“Tunggul Hery Wibowo, Wawancara, 20 Maret 2019” 
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b. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan barangbarang modal serta fasilitas dengan jangka 

waktu pembiayaan maksimal 5 (lima) tahun. 

3. Simulasi Angsuran Pembiayaan KUR Mikro Syariah
68

 

Nominal Tenor 

3 6 12 24 36 48 60 

5.000.000 1,686,149 850,430 432,634 223,863 154,385 119,731 99,006 

7.500.000 2,529,223 1,275,645 648,951 335,794 231,578 179,597 148,509 

10.000.000 3,372,298 1,700,859 865,276 447,726 308,771 239,462 198,012 

12.500.000 4,215,372 2,126,074 1,081,584 559,657 385,964 299,328 247,515 

15.000.000 5,058,446 2,551,289 1,297,901 671,589 463,156 359,194 297,018 

17.500.000 5,901,521 2,976,504 1,514,218 783,520 540,349 419,059 346,521 

20.000.000 6,744,595 3,401,719 1,730,535 895,452 617,542 478,925 396,024 

22.500.000 7,587,670 3,826,934 1,946,852 1,007,383 694,735 538,791 445,527 

25.000.000 8,430,744 4,252,148 2,163,169 1,119,314 771,927 598,656 495,030 

Tabel 1.1 Simulasi Pembiayaan KUR  Mikro Syariah. 

Cara Perhitungan angsuran: 

𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛 𝑥 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑥 𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 + 𝑃𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛

𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟
 

4. Syarat Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Sebelum melakukan pembiayan KUR Mikro nasabah harus 

menyerahkan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak 

                                                             
68

BRI Syariah,  Brosur Pembiayaan KUR Mikro Syariah . 
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Bank. Menurut Riza Danu selaku AOM di BRI Syariah KC Madiun 

mengatakan bahwa:
69

 

“Persyaratan pokok harus menyerahkan fotocopy KTP Pemohon 

dan Pasangan, fotocopy KK, Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP 

(Surat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ 

Sertifikat, Telah Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan”. 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Sunaryo selaku Manager 

Marketing Mikro di BRI Syariah KC Madiun mengatakan bahwa:
70

 

“Nasabah wajib melampirkan fotocopy KTP Pemohon dan 

Pasangan, fotocopy KK, Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat 

Izin Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ Sertifikat, 

Telah Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan”. 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tunggul selaku Head 

Unit AOM di BRI Syariah KC Madiun mengatakan bahwa:
71

 

“Yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu nasabah wajib 

menyerahkan fotocopy KTP Pemohon dan Pasangan, fotocopy KK, 

Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha 

Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ Sertifikat, Telah 

Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan”. 

 

5. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro harus 

mengikuti beberapa prosedur pembiayaan. Menurut Tunggul Hery 

Wibowo selaku Head Unit AOM BRI Syariah KC Madiun mengatakan 

bahwa:
72

 

“Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi 

formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BRI Syariah 

KC Madiun. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan 
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berkas syarat-syarat pembiayaan KUR Mikro Syariah tersebut. 

Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah cek DHN dan 

Dukcapil ke CS. Dipastikan KTP harus sudah terdaftar di Dukcapil 

kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Checking, yang 

kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang.Setelah 

dipertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan 

memenuhi syarat maka pihak bank akan memproses pembiayaan 

calon nasabah tersebut dengan mensurvei ke lapangan (On The 

Spot) atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah  yang akan di 

biayai. Dalam mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, pihak 

bank melakukan analisis 5C terhadap nasabah yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy. Selanjutnya 

pelaksanaan akad murabahah. Pada tahap ini nasabah akan bertemu 

dengan perwakilan pihak bank untuk melakukan akad yang juga 

akan disaksikan oleh notaries. Realisasi pembiayaan. Pencairan 

pembiayaan akan dimasukkan ke rekening nasabah dan nasabah 

wajib mengambil nominal pembiayaan tersebut. Sebelum 

dilakukan pencairan nasabah harus memberikan RAB (Rencana 

Anggaran Biaya) dan setelah pencairan nasabah wajib memberikan 

kwitansi pembelian barang. 

 

Sedangkan Menurut Sunaryo selaku Manager Marketing Mikro 

BRI Syariah KC Madiun mengatakan bahwa:
73

 

”Pertama nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, mengisi 

formulir dan menyerahkan syarat-syarat tersebut ke BRI Syariah 

KC Madiun. Lalu pihak bank akan memverifikasi kelengkapan 

berkas syarat-syarat pembiayaan KUR Mikro Syariah tersebut. 

Pertama yang dilakukan oleh marketing adalah cek DHN dan 

Dukcapil ke CS. Dipastikan KTP harus sudah terdaftar di Dukcapil 

kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Checking, yang 

kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang.Setelah 

dipertimbangkan dan dinilai berkas tersebut telah lengkap dan 

memenuhi syarat maka pihak bank akan memproses pembiayaan 

calon nasabah tersebut dengan mensurvei ke lapangan (On The 

Spot) atau melihat langsung ke tempat usaha nasabah  yang akan di 

biayai.Dalam mempertimbangkan syarat-syarat tersebut, pihak 

bank melakukan analisis 5C terhadap nasabah yaitu: Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy. Setelah itu 

syarat-syarat tersebut di input oleh pihak bank. Setelah di input 

kemudian komite pembiayaan akan mengecek kembali dan akan 

memberikan keputusan pembiayaan tersebut, ada 2 kemungkinan 

yaitu bisa jadi ditolak atau disetujui pembiayaan yang diajukan 
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oleh calon nasabah. Selanjutnya dilaksanakan akad mura>bah{ah. 

Pencairan pembiayaan akan dimasukkan ke rekening nasabah dan 

nasabah wajib mengambil nominal pembiayaan tersebut.” 

 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Riza Danu selaku AOM BRI 

Syariah KC Madiun mengatakan bahwa:
74

 

“Kadang-kadang ada nasabah yang datang ke kantor untuk 

mengajukan permohonan pembiayaan, dengan mengisi formulir 

pembiayaan dan menyerahkan persyaratan-persyaratan ke Bank 

atau bisa juga marketing keluar untuk prospek mencari nasabah. 

Lalu pihak Bank akan memverifikasi kelengkapan berkas syarat-

syarat pembiayaan. Pertama yang dilakukan adalah cek DHN dan 

Dukcapil ke CS. Dipastikan KTP harus sudah terdaftar di Dukcapil 

kemudian CS melakukan cek DHN melalui BI Checking yang 

kemudian akan dilaporkan marketing ke kantor cabang. Setelah 

beres semuanya baru dilakukan survey ke lapangan menggunakan 

analisis 5C. Kemudian komite pembiayaan akan memberikan 

keputusan pembiayaan apakah pembiayaan yang diajukan oleh 

calon nasabah tersebut ditolak atau disetujui. Selanjutnya 

dilaksanakan akad mura>bah{ah. Tahap terakhir yaitu pencairan 

pembiayaan.” 

 

Skema Pembiayaan KUR 

 

  Nota Kesepahaman 

 3. Kredit 4.Pengembalian  Bersama 1.Imbal Jasa  

Kredit  Pinjaman 

      

 2. Perjanjian Kerjasama  

(Penjaminan KUR) 

 

Gambar 1 Skema Pembiayaan KUR Mikro Syariah 
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6. Kendala Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

“Kendala seperti pembiayaan bermasalah kredit macet di BRI 

Syariah KC Madiun selama ini untuk penyaluran KUR Mikro tidak 

ada, tidak tahu kalau di kantor cabang lain.”
75

 

“Kendala dalam penyaluran KUR Mikro Syariah biasanya ini, rata-

rata sudah punya pinjaman di bank lain, katakanlah ada nasabah 

pengajuan terus di BI Checking -nya itu ada pinjaman status modal 

kerja itu ga bisa diproses. Kalau secara garis besarnya ga ada 

soalnya ini kan pemasarannya tergolong mudah soalnya marginnya 

murah.”
76

 

“Kendala yang signifikan ga ada, paling kendalanya pada saat 

calon nasabah pengajuan itu beliau sudah mempunyai fasilitas 

pembiayaan di bank lain.”
77

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut ditemukan kendala 

dalampenyaluran Pembiayaan KUR Mikro Syariah yaitu calon 

nasabah yang mengajukan Pembiayaan KUR Mikro sudah memiliki 

fasilitas pembiayaan di bank lain dengan tujuan modal kerja dan 

riwayat pembiayaan nasabah yang pernah ada masalah, baik karena 

kemacetan atau keterlambatan bayar sehingga proses tidak dapat 

dilanjutkan. Tidak ditemukan pembiayaan bermasalah dalam 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah di BRI Syariah KC Madiun. 

C. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah 

Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan dalam pengembangan usaha 

mikro.Survei yang dilakukan pihak internal BRI Syariah menyatakan 

bahwa Pembiayaan KUR Mikro sangat berperan. Pembiayaan KUR Mikro 
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Syariah dengan margin ringan dan banyak manfaat.Dengan adanya 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah nasabah yang memiliki usaha dan 

memerlukan pinjaman kredit dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan 

oleh Bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Hal ini membantu 

siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, dan usahanya 

meningkat. Berikut adalah penuturan Petugas BRI Syariah KC Madiun 

yang menangani pembiayaan KUR Mikro Syariah:  

“Dengan adanya KUR Mikro Syariah ini bisa membantu 

perekonomian, siklus usaha mikro bisa berjalan, perputaran usaha 

lancar, dan usaha meningkat.
78

 

“Banyak manfaat yang didapat, soalnya kan dengan margin yang 

ringan, jadi untuk usaha kelas mikro, kelas menengah ke bawah 

sangat terbantu.”
79

 

“Perubahan tentunya, dampak ekonomi kelas menengah bawah 

bagi sektor usaha mikro yang belum bankable semakin terbantu 

dan diharapkan semakin meningkat usahanya.”
80

 

“Berdasarkan survei internal kami, KUR Mikro Syariah sangat 

berperan.Data per akhir tahun pencapaian kita meningkat pesat.”
81

 

“Adanya Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini bisa meningkatkan 

omset pedapatan usaha roti bakar saya, semula hanya ada satu 

gerobak saja, sekarang ada 3 gerobak, namun hanya 2 yang 

beroperasi. Alhamdulillah omset yang saya dapatkan meningkat, 

sehingga sekarang bisa kredit rumah.”
82

 

“Pembiayaan KUR ini sangat membantu dalam pengembangan 

usaha krupuk saya, semula pembuatannya dilakukan secara 

manual, sekarang sudah ada alat pemotong krupuknya. Jadi 

produksi setiap harinya itu bisa lebih banyak, dan omset/ 

pendapatan yang saya dapat juga bertambah.”
83
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Dari penuturan beberapa Karyawan dan Nasabah Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

berperan banyak dalam pengembangan usaha mikro. Usaha mikro dapat 

dengan mudah mendapatkan permodalan, usaha dapat berjalan, omset 

pendapatan meningkat, usaha berkembang. 
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BAB IV 

ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT 

(KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 

DI BRI SYARIAH KC MADIUN 

A. Analisis Implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI 

Syariah KC Madiun 

1. Sumber Dana Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa karyawan bagian 

AOM di BRI Syariah KC Madiun, menyatakan bahwa pendanaan 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah berasal dari Bank namun mendapat 

Subsidi dari Pemerintah sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan peraturan 

kementrian koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan 

bahwa sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga 

Keuangan Syariah. 

2. Penerima Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

Diketahui bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah merupakan 

program pemerintah berupa pembiayaan modal kerja dan investasi 

kepada perseorangan atau kelompok usaha mikro yang produktif dan 

layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 

tambahannya belum cukup. Dari hasil wawancara kepada petugas BRI 

Syariah KCMadiun memang pembiayaan ini sasarannya lebih ke 

masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama yang belum pernah 

berinteraksi dengan bank. Hal ini sesuai dengan peraturan kementrian 
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koordinator bidang perekonomian RI, yang menyatakan bahwa sasaran 

pembiayaan KUR Mikro Syariah bersumber dari dana Lembaga 

Keuangan Syariah. 

Sesuai dengan fungsi pokok bank yaitu menyalurkan 

pembiayaan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak, BRI Syariah KC Madiun dinilai sudah tepat sasaran dalam 

menyalurkan pembiayaan KUR Mikro Syariah karena penyaluran 

KUR Mikro oleh BRI Syariah KC Madiun didasarkan pada peraturan 

yang telah ditetapkan oleh kementrian koordinator bidang 

perekonomian RI. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara 

pada beberapa karyawan. 

Penerima KUR Mikro Syariah harus mempunyai usaha 

produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. 

Usaha yang dijalankan nasabah sudah berjalan lebih dari 6 bulan. 

Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produksi 

yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; 

sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. 

3. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah  

  Benar adanya bahwa kebijakan dan prosedur yang jelas 

diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir 

Indonesia dalam bukunya yang berjudul Mengelola Bisnis Pembiayaan 

Bank Syariah, kebijakan dan prosedur pembiayaan meliputi proses 

analisis, persetujuan,pencairan, pemantauan, dan penyelesaian 
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pembiayaan bermasalah. Jika dianalisis prosedur pemberian 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun sudah 

jelas memuat hal tersebut. Prosedur pemberian Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Pengajuan Pembiayaan 

Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan 

calon nasabah secara tertulis. Karena sebagian usaha mikro 

berlokasi di wilayah pedesaan, BRI Syariah KC Madiun membagi 

Unit Mikro Syariah (UMS) menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu UMS 

Madiun, UMS Caruban. 

Hal ini bertujuan supaya kantor layanan BRI Syariah KC 

Madiun mampu menjangkau pelosok Kabupaten Madiun.Calon 

nasabah yang bertempat tinggal di pedesaan pun dapat dengan 

mudah melakukan pengajuan pembiayaan. Apabila calon nasabah 

tidak dapat datang ke kantor, maka pihak BRI Syariah KC 

Madiunyaitu AOM akan mendatangi dan memberikan formulir 

permohonan pembiayaan untuk diisi lengkap oleh calon nasabah. 

Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Mikro 

Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh Bank BRI Syariah KC Madiun. Persyaratan 

tersebut meliputi fotocopyKTP Pemohon dan Pasangan fotocopy 

KK, fotocopy Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin 
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Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB & STNK/ Sertifikat dan 

Telah Melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan. 

b. Tahap BI Checking 

Pada tahap ini Petugas BRI Syariah KC Madiun melakukan 

BI Checking melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank 

Indonesia (BI). Hal ini telah sesuai dengan peraturan KUR pada 

BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasannya penyalur 

KUR Mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR 

melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia 

dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan 

kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah 

mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses 

pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan 

yangefektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat 

dicapai.Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan 

proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. 

c. Tahap Survei  

Tahap survei yang dilakukan oleh petugas BRI Syariah KC 

Madiun dengan cara mengunjungi langsung ke tempat usaha 

nasabah berguna untuk mengumpulkan informasi yang akan 

digunakan untuk proses selanjutnya, yakni analisis pembiayaan. 

Pada pembiayaan produktif seperti KUR Mikro Syariah ini, 

Petugas BRI Syariah memang mengumpulkan informasi cukup 
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banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini 

disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait 

identitas nasabah saja melainkan menggali aktivitas terkait usaha 

nasabah. 

d. Tahap Analisis Pembiayaan  

Analisis terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat 

potret nasabah dan usahannya secara utuh apakah layak untuk 

diberi Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Menilai kelayakan jumlah 

permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. 

Petugas BRI Syariah KC Madiun memastikan bahwa Pembiayaan 

KUR Mikro Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan 

bahwa pemberian Pembiayaan KUR Mikro Syariah terjaga dari sisi 

kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya praktik mark up yang dapat merugikan BRI Syariah. 

Pada tahap analisis ini Account Officer Micro (AOM) BRI 

Syariah KC Madiun telah melakukan dengan prinsip kehati-

hatianmelaluianalisis 5C. Menilai pembiayaan dengan penuh 

tanggung jawab, jujur, dan benar sehingga dapat menghasilkan 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang sehat, berkualitas, serta 

nasabah yang amanah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara 

pada AOM yang menyatakan bahwa sejauh ini di BRI Syariah KC 
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Madiun belum ditemukan pembiayaan bermasalah dalam 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah. 

e. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan  

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut 

tahap persetujuan pembiayaan. Pada BRI Syariah KC Madiun 

pengambil keputusan usulan Pembiayaan KUR Mikro Syariah 

adalah Unit Mikro Syariah Head (UH). AOM menginformasikan 

kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah 

pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk 

menandatanganiperjanjian Pembiayaan KUR Mikro Syariah. 

f. Tahap Pencairan 

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan 

KUR Mikro Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada BRI 

Syariah KC Madiun dalam penyalurannya menggunakan akad 

Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini sering 

diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad 

Wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah 

terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan 

perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah 

karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

barang. Nasabah Pembiayaan KUR Mikro Syariah bukan hanya 

menerima dana dari BRI Syariah namun harus menjalankan 

amanah atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai 
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kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas BRI 

Syariah KC Madiun memberikan kepercayaan pada nasabah 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah. Pembiayaan ditandatangani 

nasabah di atas dua materai, yaitu pertama akad  

Wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad 

Murabahah pada saat penyetoran bukti pembelian barang 

kebutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN 

mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank syariah, jika 

Bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan 

setelah barang secara prinsip milik bank syariah. 

B. Analisis Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam 

Pengembangan Usaha Mikro  

Melalui Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini, masalah kekurangan 

permodalan dalam usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui 

bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan usaha. Modal pinjaman dari bank tidak lagi sulit 

diperoleh, margin Pembiayaan KUR Mikro Syariah yang rendah, prosedur 

yang relatif sederhana, wujud bank lebih memihak pada kepentingan 

pelaku usaha dengan tujuan mensejahterakan. 

Terbukti pada saat wawancara kepada beberapa karyawan bagian 

AOM Pembiayaan KUR Mikro Syariah, mereka mengaku bahwa proses 

pembiayaan KUR Mikro Syariah mudah dan persyaratannya sederhana. 
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Terpenuhinya permodalan dari BRI Syariah melalui Pembiayaan KUR 

Mikro Syariah, para pelaku usaha mikro dapat mengembangkan usahanya 

bersama-sama membangun perekonomian nasional. 

Adanya ketentuan mengenai agunan yang menjadi persyaratan, bukan 

lagi menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro karena dalam 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah, agunan bersifat tidak wajib dan tanpa 

pengikatan. Meskipun ada titipan jaminan berupa BPKB Kendaraan, jika 

diamati dari wawancara, nasabah tidak merasa terbebani. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pembiayaan KUR Mikro Syariah sangat berperan 

dalam pengembangan usaha mikro. Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada 

BRI Syariah KC Madiun dapat membantu siklus usaha mikro tetap 

berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat 

mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. 

Di sisi lain, terdapat beberapa pelaku usaha yang dengan mendapatkan 

Pembiaayaan KUR Mikro Syariah, ia dapat mengembangkan usahanya. 

Pelaku usaha sektor perdagangan (Roti Bakar) misalnya, semula ia hanya 

mempunyai satu gerobak, namun sekarang berkembang menjadi dua 

gerobak. Ada juga yang berkembang dalam usaha Krupuk. yang 

sebelumnya dalam hal pemotongan krupuknya manual, sekarang memakai 

alat pemotong. 

Jika dianalisis, Pembiayaan KUR Mikro Syariah ini sudah tepat 

sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Seperti tujuannya yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan 
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kepada sektor produktif, mempercepat pengembangan sektor riil dan 

pemberdayaan usaha mikro, meningkatkan kapasitas daya saing usaha 

mikro kecil dan menengah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja, serta menanggulangi kemiskinan.   
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 

Syariah di BRI Syariah KC Madiun 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

BRI Syariah KC Madiun menyalurkan Pembiayaan KUR Mikro 

Syariah fokus pada usaha mikro sektor perdagangan. Implementasi 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun 

berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya kendala, 

dilaksanakan secara tepat sasaran yaitu untuk kelompok usaha yang 

layak dan produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan. 

2. Peran pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam pengembangan 

Usaha Mikro 

Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodalan 

yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan 

membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, 

omset usaha meningkat. Kantor layanan BRI Syariah KC Madiun 

mampu menjangkau pelosok Kabupaten Madiun, memiliki jumlah 

Account Officer Micro (AOM) yang lebih banyak, berpengalaman 

dan terbiasa dalam menyalurkan pembiayaan mikro. 
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B. Saran 

Adapun saran setelah dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam rangka optimalisasi implementasi Pembiayaan KUR Mikro 

Syariah pada BRI Syariah KC Madiun, diharapkan pihak bank dan 

pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai KUR Mikro 

Syariah agar masyarakat luas mengenal dan memahami maksud dan 

tujuan Pembiayaan KUR Mikro Syariah. 

2. Kepada pelaku usaha mikro untuk tidak mencampur adukkan 

penggunaan dana KUR Mikro Syariah dengan kebutuhan konsumsi 

agar pemanfaataan lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan 

hasil yang maksimal. 
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