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ABSTRAK 

Meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat pengangguran, 

serta mencegah urbanisasi pemerintah harus memanfaatkan modal 

dasar pembangunan, berupa jumlah penduduk yang besar dan 

didukung potensi SDA yang dimiliki pada berbagai sektor, yang dapat 

meningkatkan penghasilan masyarakat ekonomi lemah. Dari 

permasalahan tersebut, pemerintah memberikan fasilitas yaitu dalam 

bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak akhir tahun 

2007. Pemerintah berinisiatif membangun sektor riil, khususnya  

UMKM sebagai penyumbang yang signifikan dalam PDB dengan 

menggunakan dana yang berasal dri SBI yang bernilai sekitar Rp.250 

Trilliun. Untuk menyalurkan pemberian kredit tersebut secara efisien, 

pemerintah menunjuk 6 Bank pemerintah yaitu BNI, BTN, Bank 

Mandiri, dan Bank Bukopin sebagai pelaksana. KUR adalah program 

yang diluncurkan pemerintah dalam rangka untuk membantu usaha 

yang produktif dan layak dan belum bankable (belum memenuhi 

persyaratan kredit bank) untuk dapat mengakses kredit atau 

pembiayaan dari Bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) 

Bagaimana peran KUR dalam meningkatkan pendapatan masyarakat 

petani udang di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, 

Kabupaten Lampung Timur?; dan (2) Bagaimana peran KUR dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani udang di tinjau dari 

perspektif ekonomi islam di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir 

Sakti, Kabupaten Lampung Timur?. Dengan tujuan (1) 

Mendeskripsikan peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani udang di desa Labuhan 

Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur; dan (2) 

Mendeskripsikan peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani udang di tinjau dari 

perspektif ekonomi islam di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir 

Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) KUR 

memberikan peran positif pada petani udang di desa Labuhan Ratu 

karena para petani memperoleh pendapatan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Hal ini dikarenakan modal usaha yang dimiliki para 

petani udang mencukupi, sehingga hasil produksi dari para petani 
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tersebut lebih maksimal dari sebelumnya dan harga dari hasil produksi 

tersebut lebih tinggi. Selain itu, program KUR sudah berjalan sesuai 

dengan tujuannya yaitu mempercepat pengembangan sektor primer 

dan pemberdayaan usaha skala kecil, mengurangi tingkat kemiskinan 

dan memperluas kesempatan kerja; dan (2) Dalam hal ini peneliti 

menganalisis bahwa bila ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam, 

penyaluran dana KUR sudah sesuai. Akan tetapi ada hal-hal yang 

belum sesuai karena bila ditinjau dari pengembalian dana KUR 

terdapat unsur riba, karena didalam pengembalian modal terdapat 

tambahan pada pengembalian uang pinjaman tersebut untuk 

pengambilan pinjaman dikenakan bunga sebesar 13% dari modal yang 

dipinjam dari KUR. Hal tersebut secara jelas bertentangan dengan 

syariat Islam. 

 

Kata Kunci: KUR, Pendapatan Petani,  Persepktif Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

 

Improving living standards and reducing unemployment rates, 

as well as preventing urbanization, the government must utilize the 

basic capital of development, in the form of a large population and 

supported by the potential of natural resources owned in various 

sectors, which can increase the income of the economically weak 

community. From these problems, the government has provided 

facilities, namely in the form of People's Business Credit (KUR) since 

the end of 2007. The government took the initiative to build the real 

sector, especially MSMEs as a significant contributor to GDP by 

using funds originating from SBIs worth around Rp. 250 trillion. . To 

channel these loans efficiently, the government appointed 6 state 

banks namely BNI, BTN, Bank Mandiri, and Bank Bukopin as 

implementers. KUR is a program launched by the government in 

order to help businesses that are productive and feasible and not yet 

bankable (not yet meeting bank credit requirements) to be able to 

access credit or financing from banks. The formulation of the problem 

in this study (1) What is the role of KUR in increasing the income of 

shrimp farmers in Labuhan Ratu village, Pasir Sakti sub-district, East 

Lampung district?; and (2) What is the role of KUR in increasing the 

income of shrimp farming communities from the perspective of Islamic 

economics in Labuhan Ratu village, Pasir Sakti sub-district, East 

Lampung district?. With the aim of (1) describing the role of people's 

business credit (KUR) in increasing the income of shrimp farming 

communities in Labuhan Ratu village, Pasir Sakti sub-district, East 

Lampung district; and (2) Describe the role of people's business credit 

(KUR) in increasing the income of shrimp farming communities in 

terms of an Islamic economic perspective in Labuhan Ratu village, 

Pasir Sakti sub-district, East Lampung district. 

The types of data used are primary data and secondary data. 

Data collection techniques used are interviews, observation and 

documentation. The data analysis technique used is qualitative 

analysis. 

The results of the study can be concluded that (1) KUR provides 

a positive role for shrimp farmers in Labuhan Ratu village because 

farmers get better income than before. This is because the business 

capital owned by the shrimp farmers is sufficient, so that the 

production results of the farmers are more optimal than before and 

the price of the production is higher. In addition, the KUR program 

has been running in accordance with its objectives, namely 

accelerating the development of the primary sector and empowering 
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small-scale businesses, reducing poverty levels and expanding job 

opportunities; and (2) In this case the researcher analyzes that when 

viewed from the perspective of Islamic Economics, the distribution of 

KUR funds is appropriate. However, there are things that are not 

appropriate because when viewed from the return of KUR funds there 

is an element of usury, because in the return of capital there is an 

addition to the return of the loan money for taking loans subject to 

interest of 13% of the capital borrowed from KUR. This is clearly 

contrary to Islamic law. 

 

Keywords: KUR, Farmer's Income, Islamic Economic Perspective 
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MOTTO 

 

ِعقَاِب ... َ َشِديُد ٱلإ ََۖ إِنَّ ٱّللَّ ِنِۚ َوٱتَّقُوْا ٱّللَّ َوَٰ ُعدإ ِم َوٱلإ ثإ ِ  ٢َوََل تََعاَونُوْا َعلَى ٱۡلإ
 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya” 

(Al-Maidah: 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka perlu 

adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari 

kesalahan tersebut disini di perlukan adanya pembatasan terhadap 

arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh 

gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang Di 

Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan 

Ratu,  Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur”. 

Adapaun uraian pengertian dari istilah-istilah pada judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi intansi atau 

bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang 

ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel 

yang merupakan hubungan sebab akibat.
1
 

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit modal 

kerja dan/atau investasi kepada debitur yang mempunyai 

usaha produktif dan layak namun terkendala dalam 

menyediakan agunan tambahan yang mencukupi.
2
  

3. Pendapatan Mayarakat adalah semua penerimaaan, baik 

tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari 

penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu 

(income revenue).
3
 Dalam hal ini pendapatan yang 

dimaksudkan adalah pendapatan atau perolehan hasil yang di 

dapatkan dari usaha budidaya udang yang berada di desa 

                                                           
1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), h. 243. 
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pembayaran subsidi Bunga untuk KUR terhadap perubahan Peraturan Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan KUR. 
3 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Bank Syari’ah,  (Jakarta:PT Gramedia 

Pustaka Utama,2010), h. 612.  
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Labuhan Ratu, kecamatan Pasir Sakti, kabupaten Lampung 

Timur.  

4. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah 

wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat 

segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-

nilai Alquran dan Sunnah.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya 

kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu 

mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

yang dapat dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 

masyarakat dalam betuk pelayanan sosial
6
. Upaya yang dilakukan 

dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya 

peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan masyarakat 

mendorong masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. 

Pendapatan yang layak  diharapkan oleh seluruh masyarakat, 

sebab dengan pendapatan yang layak maka setiap kebutuhan 

keluarga dapat terpenuhi.  

Akan tetapi lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan belum mampu menampung 

seluruh angkatan kerja yang ada. Mengatasi hal tersebut yang 

dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan yaitu 

melakukan usaha yang tanpa harus bersekolah tingkat tinggi 

hanya dengan membutuhkan modal dan bekerja keras untuk 

usaha tersebut. Tetapi terkadang dalam melakukan usaha tersebut 

tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup untuk 

menjalankan usahanya, sehingga masyarakat membutuhkan 

                                                           
4 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung:Pustaka Seti, 2013),h.249. 
5  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi 

Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), h.19. 
6 Undang-Undang No 11 tahun 2019 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan 

social. 
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tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka dengan 

melakukan peminjaman modal dalam bentuk kredit usaha rakyat. 

Kredit  usah rakyat  merupakan  salah  satu  bentuk  kredit  

yang  berlaku dibidang pertanian sebagai pengganti kredit 

bimbingan masyarakat dimana  kredit ini diberikan secara tunai 

bagi para petani yang benar-benar memerlukan dan harus 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani yang 

dilakukan, dalam rangka pelaksanaan program peningkatan 

produksi tanaman pangan melalui intensifikasi. Kredit usaha 

rakyat di bidang pertanian yang disediakan pemerintah adalah 

fasilitas yang dapat membantu petani untuk masalah penyediaan 

modal. Fasilitas kredit usaha tani ini diharapkan akan membantu 

petani dalam melaksanakan kegiatan produksi pertanian secara 

lebih baik demi tercapainya peningkatan petani dalam bentuk 

pinjam modal. 

Tujuan dan fungsi KUR menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 135/PMK.05?2008 tentang Fasilitas dan 

Tujuan KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-

sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil untuk 

meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga 

keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan dan memperluas 

lapangan pekerjaan. Pada dasarnya KUR meruBapakan modal 

kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk 

unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. 

Islam telah menjelaskan bahwa pinjam modal atau yang 

disebut dengan Al-Qirad yaitu transaksi dengan sebagai 

keuntungan yang diberikan kepada pengelolanya. Istilah lain juga 

sering di sebut dengan mudarabah yang berakar dari kalimat ad 

darbu fil mal yaitu mengelola modal. Suhaib ra. Telah 

menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda : 

 

ِعْيِر لِْلبَْيِت الَ لِْلبَ  ْيعِ ثاَلََث فِْيِهنَّ ْالبَْرَكةُ : اَْلبَْيُع إِلَى أََجٍل َوْالُمقَاَرَضةُ َوَخْلطُ اْلبُرِّ بِالشَّ   

 

Artinya:  

“Ada tiga macam perkara yang mengandung berkah yaitu jual 

beli yang bertempo, meminjamkan modal, dan mencampur 
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jewawut dengan gandum untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk 

diperjual belikan”. (Hadist riwayat Ibnu Majah).
7
 

Hadist diatas menjelaskan bahwa adanya suatu keberkahan 

dalam 3 hal, salah satunya adalah menjual dengan tempo 

pembayaran karena di dalamnya terdapat unsur saling berbaik 

hati, saling mempermudah urusan dan memberikan pertolongan 

kepada orang yang berhutang dengan cara penundaan 

pembayaran. Selain itu juga memiliki  makna saling memberikan 

pinjaman modal mengandung pengertian bahwa sebagian orang 

memberikan pemasukan yang berguna kepada sebagian lainnya. 

Selain itu dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah ayat 282 

sebagai berikut: 

                        ...   

Artinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, bila kalian melakukan transaksi 

tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kalian 

menuliskannya…..”
8
 

Dalam ayat tersebut dapat dilihat adanya beberapa unsur yang 

perlu diperhatikan dalam pengkreditan yaitu pinjam-meminjam 

itu diperkenankan oleh Allah SWT dilaksanakan oleh orang-

orang yang memiliki akhlak baik, dan dengan batas waktu 

tertentu. Selain itu, kredit haruslah tertulis dengan jelas. Pinjam-

meminjam dilakukan oleh dua pihak, yaitu pemodal dan 

pelaksana usaha. Pemodal menyediakan modal yang diperlukan 

untuk digunakan oleh pelaksana usaha demi kelancaran dan 

pengembangan usaha yang dilakukan. Dengan adanya pemberian 

kredit tersebut diharapkan masyarakat menjadi lebih leluasa 

dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan manfaat kredit bagi 

pemerintah adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor 

riil yang dilakukan oleh pihak penjamin KUR dalam rangka 

penganggulangan/ pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja 

serta pertumbuhan ekonomi. 

                                                           
7 Abd Rasyid Salim. Meraih jalan petunjuk Syarah Bulugul Maram, (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2017), h. 168-170. 
8 Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Aliyy Penerbit Diponegoro, 2005. 
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Peranan ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional 

sebagai salah satu peminjaman modal yang diberikan dalam 

bentuk kredit yang diberikan oleh salah satu instansi pemerintah 

yaitu bank. Kredit sangat dibutuhkan masyarakat, baik 

perorangan maupun badan usaha guna memenuhi kebutuhan 

konsumsinya maupun untuk meningkatkan kegiatan produksinya. 

Kegiatan yang menyangkut produksi misalnya, masyarakat 

mengajukan kredit pada bank untuk meningkatkan kegiatan 

usahanya, baik berwujud modal kerja, ataupun investasi 

pembelian asset perusahaan, sedangkan kegiatan yang bersifat 

konsumtif misalnya, masyarakat mengajukan kredit pada bank 

untuk membeli rumah dan atau kebutuhan yang lain.  

Pemerintah mulai mencanangkan program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) pada tahun 2007 sebagai respon atas Instruksi 

Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM khususnya 

bidang reformasi sektor keuangan. Inpres tersebut ditindak lanjuti 

dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) 

pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ 

Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah 

(Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri 

Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, 

Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana 

Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan 

Perbankan (BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Bukopin, dan Bank 

Syariah Mandiri) serta didukung oleh Kementerian Negara 

BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta 

Bank Indonesia.
9
 Selanjutnya, KUR tanpa jaminan diluncurkan 

pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 

tanggal 5 November 2007 dengan Wujud Aplikasi Kebijakan 

Pemerintah melalui percepatan pengembangan sektor riil dan 

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

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 10/PMK.05/2009.  
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pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk 

menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini.
10

  

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor 

di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. 

Penyaluran kredit ke sektor perindustrian, perdagangan, dan 

pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan 

memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan 

dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih 

rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya 

karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang 

didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, 

karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan 

sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang 

berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai 

tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan 

tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini 

memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia 

adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia. 

Memajukan kesejahteraan secara umum merupakan dasar 

bagi masyarakat dalam mempertahankan hidup dan mampu 

mengembangkan kreativitas demi kebutuhannya. Banyak usaha 

yang dilakukan masyarakat demi memperlancar kehidupan baik 

dalam bentuk usaha-usaha yang dilakukan baik secara mandiri 

maupun secara kelompok dengan beberapa usaha kerja untuk 

menghasilkan pendapatan yang cukup. Menurut Gustiyana 

pendapatan usaha tani dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu: 

(1) Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh 

petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat 

diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil 

produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan 

berat pada saat pemungutan hasil, dan (2) Pendapatan bersih, 

yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu 

                                                           
10 Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 dan sebagai Landasan Operasionalnya 

adalah Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 

2008-2009. 
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musim panen dikurangi dengan biaya.
11

 Meningkatkan usaha 

jelas harus menambah produktivitas modal agar pendapatan 

meningkat. Menurut Mosher peningkatan pendapatan harus 

didukung dengan peningkatan produktivitas modal sehingga 

dibutuhkan suatu lembaga yang mendukung.
12

 Salah satu 

lembaga yang mendukung peningkatan pendapatan usaha tani 

adalah lembaga keuangan bank yang memberikan bantuan berupa 

kredit kepada para petani khususnya. 

Daya serap dari masing-masing sektor terhadap tenaga kerja 

dapat dilihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut 

lapangan pekerjaan. Daya serap tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat perekonomian suatu daerah. Pada umumnya semakin 

maju tingkat perekonomian maka persentase penduduk yang 

bekerja di sektor primer (pertanian) semakin kecil, sebaliknya 

persentase penduduk yang bekerja di sector sekunder 

(pertambangan, industri, listrik, dan bangunan) dan sektor tersier 

(jasa-jasa) justru semakin meningkat. Berikut adalah tabel jumlah 

persentase penduduk laki-laki dan perempuan bekerja menurut 

lapangan usaha utama menurut BPS Kabupaten Lampung Timur 

dari tahun 2017-2019 sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Jumlah Persentase Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan 

Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama 

No Lapangan Usaha Utama 2017 2018 2019 

1 Pertanian 54,84 57,91 59,71 

2 PertambangandanPenggalian 0,80 0,74 1,13 

3 Industri 11,82 10,83 10,34 

4 Listrik, Gas dan Air 0,08 0,08 0,16 

5 Kontruksi 4,77 3,74 3,37 

6 Perdagangan 16,28 17,16 14,74 

7 Transportasi 4,83 2,80 3,05 

8 Keuangan 0,22 0,36 0,39 

9 Jasa 6,37 6,39 7,11 

Jumlah 100,00 100,00 100,00 

                                                           
11 Gustuyana, H. Analisis Pendapatan Produk Usahatani untuk Produk 

Pertanian. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), h. 94. 
12 Mosher AT. Menggerakkan dan Membangun Pertanian, (Jakarta: Yasaguna, 

2016), h.12. 
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada sektor pertanian 

persentase yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan 

lapangan usaha utama lainnya. Pertanian yang dilakukan di 

Kabupaten Lampung Timur salah satunya adalah petani udang. 

Tempat penelitian ini adalah Desa Labuhan Ratu, Kecamatan 

Pasir Sakti yang merupakan salah satu desa/ kecamatan yang 

berada di Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar 

penduduk bekerja di sektor pertanian. Desa Labuhan Ratu, 

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupataen Lampung Timur sesuai untuk 

dijadikan sebagai objek yang akan peneliti lakukan terkait dengan 

keadaan petani udang. Yang menjadi fokus penellitian pada 

skripsi ini adalah pendapatan yang diperoleh akibat peran KUR 

yang diberikan kepada petani di desa tersebut. 

Hasil pra penelitin dilihat dari sektor pengolahan yang 

dilakukan petani dari segi keadaan kolam, fasilitas yang 

digunakan serta keadaan perekonomiannya. Keadaan petani 

tersebut berbeda-beda ada kondisi dimana petani hidup dengan 

keadaan rumah mewah dan ada juga hidup dalam keadaan rumah 

sederhana. Hasil pertanian yang ada disana tidak menentu setiap 

tahunnya karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi, 

seperti kondisi alam yang tidak menentu sehingga berpengaruh 

terhadap hasil panen petani, masih kurangnya modal yang petani 

miliki, dan juga kebutuhan petani yang semakin banyak tetapi 

tidak diimbangi dengan pendapatan yang besar. Saat 

mewawancarai beberapa petani di sana, usaha yang mereka 

lakukan demi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan 

sistem usaha yang mereka lakukan adalah dengan cara modal 

mandiri dan ada pula dengan modal yang diberikan dari simpan 

pinjam yang mereka lakukan di berbagai bentuk kredit dan ada 

pula yang meggunakan kredit usaha rakyat yang mereka peroleh 

dari berbagai intansi usaha yang mereka lakukan. Adanya KUR 

untuk membantu masyarakat dalam usaha taninya dengan 

fasilitas bantuan modal usaha untuk petani udang. Diharapkan 

dengan adanya  KUR dapat meningkatkan pendapatan petani 

udang secara maksimal dan mengembangkan usaha taninya 

sehingga berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. 
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Atas dasar hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui peran KUR dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat petani udang. Dalam hal ini penulis mengambil judul 

Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat Petani Udang Di Tinjau Dari 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tempat penelitian yang akan diteliti adalah desa Labuhan 

Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

2. Sudut tinjau yang akan diteliti terkait dengan KUR yang di 

gunakan di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, 

Kabupaten Lampung Timur terkait pendapatan masyarakat 

petani udang di tinjau dari perspektif Islam meliputi jenis 

KUR yang digunakan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah: 

1. Bagaimana peran KUR dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat petani udang di desa Labuhan Ratu, Kecamatan 

Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana peran KUR dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat petani udang di tinjau dari perspektif ekonomi 

islam di desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, 

Kabupaten Lampung Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani udang di desa 

Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung 

Timur.  

6 
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2. Mendeskripsikan peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani udang di tinjau 

dari perspektif ekonomi islam di desa Labuhan Ratu, 

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi berbagai 

pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi bagi pembaca. 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dalam teori ekonomi Islam, dalam rangka 

peran kredit usaha rakyat (KUR) dalam meningkatkan 

pendapatan masyarakat petani ikan di tinjau dari 

pespektif ekonomi Islam. 

c. Bagi peneliti baru, hasil penelitian dapat diakui 

sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi 

perbandingan untuk kemungkinan penelitian topik-

topik yang berkaitan yang bersifat melengkapi 

ataupun lanjutan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat kepada petani dalam menentukan penggunaan 

kredit sehingga mampu membantu petani ikan memenuhi 

kebutuhan input dan meningkatkan produksi dan 

pendapatan usaha taninya di tinjau dari pespektif ekonomi 

Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tinjauan 

pustaka, sumber informasi dan sumber referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan 

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian Andriani mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penyaluran Kredit Mikro, Kecil, Dan 
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Menengah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dalam jangka panjang penyaluran kredit mikro, kecil 

dan menengah dipengaruhi secara signifikan oleh Gross 

Domesric Product (GDP), suku bunga kredit, kapasitas 

kredit dan Loan Performing Loans (LPL), dimana GDP 

berpengaruh positif sedangkan suku bunga kredit, kapasitas 

kredit dan NPL berpengaruh negatif.
13

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah tentang penyaluran 

kredit mikro, kecil dan menengah sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis 

dan metode penelitian serta fokus penelitian. 

2. Penelitian Fitria Sari mengenai “Peran Koperasi Simpan 

Pinjam Dalam Perkembangan UMKM Agribisnis di Bogor 

(Studi Kasus Kospin Jasa Bogor)”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang 

diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit, 

pendapatan total meningkat yaitu sebesar Rp 712.102.500 

sebelum kredit dan menjadi Rp 1.803.206.000 setelah 

kredit.
14

 Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah tentang perkembangan usaha, jenis dan metode 

penelitian sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah lokasi serta fokus penelitian. 

3. Penelitian Adrey Julianus Pinem mengenai “Implementasi 

Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil 

(Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit 

usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah berjalan 

dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil, hal 

ini dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung 

implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna 

mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau 

                                                           
13 Andriani, S. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume 

Penyaluran Kredit Mikro, Kecil Dan Menengah (MKM) Di Indonesia. Skripsi Pada 

Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian 

Bogor, 2008. 
14 Fitria Sari. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM 

Agribisnis Di Bogor. Skripsi pada Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2011. 
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proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank 

dengan masyarakat.
15

 Persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR 

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus 

penelitian. 

4. Penelitian Muhammad Farhana dan Toyib Rozali mengenai 

“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan 

Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara 

Kebupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan 

Kecil di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten 

Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif, jenis data ada dua yaitu data kualitatif 

dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder, 

sedangkan instrumen pengumpulan data menggunakan 

kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi 

sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda, uji asumsi klasik dan uji kesesuaian dengan 

jumlah responden 36 orang pelaku Usaha Mikro Dan Kecil 

(UMK), alat analisis untuk mengolah data menggunakan 

SPSS 23.0 dan Microsoft Exel 2007. Berdasarkan dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Modal Sendiri dan Modal 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif baik secara 

parsial dan simultan terhadap Usaha Mikro dan Kecil 

(UMK) yang ada di Desa Selagik, ini terlihat dari besarnya 

nilai koefesien variabel tersebut.
16

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi 

                                                           
15 Pinem, J. Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan 

Usaha Kecil. Skripsi pada Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2011 
16 Muhammad Farhana dan Toyib Rojali. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat 

Terhadap Pendapat Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara 

Kebupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi, Volume 

1, nomor 1 Juli 2017. Hal 38-48. 
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KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta 

fokus penelitian. 

5. Penelitian Luh Gede Arieska Dianthy mengenai “Dampak 

Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapat Pelaku Usaha 

Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota 

Denpasar”. Tujuan dari pada penelitian ini yaitu 1) 

Menganalisis persepsi penerima kredit terhadap eksistensi 

Program KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari dan Pasar 

Kreneng, 2) Menganalisis perbedaan kondisi usaha penerima 

KUR yang menyangkut modal usaha, omzet, asset, variasi 

produk, dan pendapatan sebelum dan sesudah menerima 

kredit dari Bank BRI di Pasar Kumabsari dan Pasar 

Kreneng. 3) Menganalisis perbedaan dampak KUR Bank 

BRI terhadap pendapatan penerima KUR di Pasar 

Kumbasari dengan penerima KUR di Pasar Kreneng. Hasil 

analisis persepsi menunjukkan penerima kredit terhadap 

eksistensi program KUR BRI dilihat dari sosialisasi yang 

dilakukan dikedua pasar telah dilakukan dengan baik oleh 

petugas, dari segi persyaratan menurut pedagang di Pasar 

Kumbasari dan Kreneng, persyaratan untuk memperoleh 

KUR tergolong mudah, dan cepat dalam proses 

pencairannya. Program KUR memberikan manfaat bagi 

penerima. Frekuensi menerima KUR rata-rata dikedua pasar 

hanya satu kali. Program KUR BRI berdampak positif dan 

ada perbedaan kondisi modal, omzet aset, variasi produk, 

dan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima KUR 

di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng. Terdapat perbedaan 

dampak penerima KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari 

dengan penerima KUR di Pasar Kreneng. Dampak yang 

ditimbulkan dengan adanya Program KUR Bank BRI di 

Pasar Kumbasari lebih besar dibandingkan dengan dampak 

yang ditimbulkan di Pasar Kreneng, diukur dari segi 

pendapatan pedagang.
17

 Persamaan dengan penelitian yang 

                                                           
17 Luh Gede arieska Dianthy. Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap 

Pendapat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota 

8 
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akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR 

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus 

penelitian. 

6. Penelitian Kurnia Indah Sari, M. Ridwan Tikollah dan Sitti 

Hajerah Hasyim mengenai Pengaruh Pemberian Kredit 

Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 

Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) PT Bank BRI (Persero) Tbk terhadap 

pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. Variabel dalam penelitian ini adalah 

KUR (X) dan pendapatan petani bawang merah (Y). 

Populasi penelitian ini adalah petani bawang merah yang 

memperoleh KUR dari PT Bank BRI (Persero) Tbk Unit 

Baraka di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebanyak 

159 orang. Sampel penelitian ini adalah 40 petani bawang 

merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, uji 

korelasi product moment, dan uji-t. Hasil ini menunjukkan 

pemberian KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang.
18

 Persamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR 

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus 

penelitian. 

                                                                                                                             
Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, 

volume 6, Nomor 9, ISSN : 2303-0178. Hal 1687-1711 
18 Kurnia Indah Sari, M.Ridwan Tikollah dan Sitti Hajerah Hasyim, Pengaruh 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit 

Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang. Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Volume 1, 

Nomor 3, (2011). Hal 1-17. 
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7. Penelitian Ni Luh Made Ayu Danni Lastina mengenai 

Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan 

Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan 

Abiansemal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat Bank BRI 

(Persero) Unit Blahkiuh terhadap produktivitas UKM dan 

pendapatan UKM penerima KUR di Kecamatan 

Abiansemal. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

SEM Partial Least Square (PLS). Penelitian ini 

menggunakan jenis data primer dan pengumpulan data 

dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada UKM yang 

mengambil KUR di Bank BRI Unit Blahkiuh sebanyak 100 

responden. Hasil analisis menunjukkan (i) Efektivitas 

penyaluran KUR Bank BRI Unit Blahkiuh berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas UKM di 

Kecamatan Abiansemal. (ii) Produktivitas UKM 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan 

UKM di Kecamatan Abiansemal. (iii) Efektivitas penyaluran 

KUR Bank BRI Unit Blahkiuh berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan UKM melalui produktivitas 

UKM di Kecamatan Abiansemal.
19

 Persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi 

KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta 

fokus penelitian. 

8. Penelitian Dewi nggraini mengenai peran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan 

(Studi Bank BRI). Hasil penelitian dapat diketahui bahwa 

terdapat faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM 

mengambil KUR di BRI yaitu karena disarankan 

teman/keluarga adalah sebanyak 20 orang (29.85%), suku 

bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang orang 

                                                           
19 Ni Luh Made Ayu Danni Lastina. Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) BRI Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan 

UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansemal. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udaya, Volume 7, Nomor 4, (2018) hal. 959-986. 

9 
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(37.31%), administrasinya mudah 12 orang (17.91%), 

jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang 

(7.46%) dan pelayanan yang baik 5 orang (7.46%). Hal ini 

menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pengusaha 

UMKM mengambil KUR di BRI adalah suku bunga kredit 

lebih rendah.
20

 Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian. 

9. Penelitian Lianan Vivin Wihartanti mengenai factor-faktor 

pendorong pengusaha UMKM dalam mengambil atau 

menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten 

Sragen. Hasil pembahasan terhadap peran kredit usaha 

rakyat bagi pengembangan UMKM di kota Sragen maka 

dapat disimpulkan bahwa (1) Konstanta (a) sebesar 

1720936.169 mempunyai arti bahwa variabel modal sendiri 

dan variabel modal kredit usaha rakyat (KUR) dianggap 

konstan terhadap pendapatan UMKM di kota Sragen sebesar 

1720936.139. (2) Koefisien regresi modal sendiri (β1) 

adalah sebesar 0.786 adalah besarnya pengaruh variabel 

bebas X1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat 

pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif 

atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang 

diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat 

pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, 

demikian pula sebaliknya. (3) Koefisien regresi modal KUR 

(β2) sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas 

X2 (modal kredit usaha rakyat) terhadap perubahan tingkat 

pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif 

atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit 

usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan 

yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula 

                                                           
20 Dewi Anggraini. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan 

UMKM di Kota Medan (Studi Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 

3 Februari 2013. h 105 – 116. 
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sebaliknya.
21

 Persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian. 

10. Anis Ayu Purwatiningsih mengenai peran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) terhadap pendapatan pelaku UMK pada 

sector pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap 

Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ini terlihat dari beberapa 

indikator seperti peningkatan omset atau pendapatan Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri.
22

 Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis 

dan metode penelitian serta fokus penelitian. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tekhnik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.
23

. 

Prosedur yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
21 Lianan Vivin Wihartanti. Faktor-Faktor Pendorong Pengusaha UMKM 

Dalam Mengambil Atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten 

Sragen. Jurnal Pendidikan Ekosomi UM Mteri, e-ISSN 2442-9449 Vol 5, No. 1 

(2017), h 37 – 46. 
22 Anis Ayu Purwatiningsih. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap 

Pendapatan Pelaku UMK Pada Sector Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten 

Kediri. Artikel Universitas Nusantara PGRI Kediri. No 11.1.01.04.0006. 
23 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 9. 

10 
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a. Tahap Deskripsi 

Tahap ini peneliti langsung observasi untuk meninjau 

konteks sosial meliputi tempat, objek dan aktivitas 

yang dilakukan. 

b. Tahap Reduksi 

Tahap ini peneliti mereduksi informasi yang diperoleh 

berdasarkan observasi di tempat lokasi penelitian dari 

tahap I yang dilakukan untuk memfokuskan pada 

masalah tertentu. Peneliti menyortir data dengan cara 

memilih mana data yang menarik, penting dan 

berguna serta baru dan belum diteliti.  

c. Tahap Seleksi 

Tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci dengan melakukan 

analisis terhadap data atau informasi yang diperoleh 

sehingga diperoleh tema dengan cara 

mengkontruksikan data yang diperoleh menjadi 

sesuatu hipotesis atau kesimpulan yang baru. Analisis 

yang dilakukan dapat berupa informasi deskriptif, 

informasi komparatif atau informasi asosiatif.
24

 

 

2. Desain Penelitian 

Desain peneliti yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu untuk memastikan kebenaran data melalui tekhnik 

pengumpulan data secara triangulasi/ gabungan maka 

kepastian data akan lebih terjamin selajutnya diuji 

kredibilitasnya dan penelitian berakhir setelah data itu jenuh 

maka kepastian data akan dapat diperoleh.
25

  

Desain penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Menentukan lokasi penelitian sehingga diperoleh 

populasi dan sampel penelitian. 

b. Observasi langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui secara langsung jenis usaha tani yang ada 

di lokasi penelitian serta jenis pembiayaan usaha yang 

                                                           
24 Ibid., h. 20-21. 
25 Ibid., h. 25.  
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dikembangkannya dengan menggunakan lembar 

observasi yang diberikan kepada petani yang ada. 

c. Meninjau modal usaha tani yang diperoleh aBapakah 

dari KUR atau modal pribadi. 

d. Menganalisis hasil pendapatan yang diperolah petani 

dalam usahanya dengan mengaitkan bagaimana peran 

KUR dalam pengembangan usaha taninya. 

e. Membuat generalisasi pembahasan dengan interview 

secara langsung kepada sebagian petani sebelum 

membuat kesimpulan. 

f. Membuat kesimpulan tentang peran KUR terhadap 

pendapatan petani. 

 

3. Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
26

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga di 

desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, 

Kabupaten Lampung Timur. Namun  warga desa yang 

menggunakan KUR sebagai modal usahanya dalam 

mengoperasikan lahan petani udang sebanyak 34 

warga.
26

 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi.
27

 Ukuran 

sampel yang layak dalam suatu penelitian adalah 

antara 30 sampai dengan 500.
28

 Karena populasi 

berjumlah 34 maka dalam penelitian ini seluruh 

                                                           
26 Observasi langsung dengan kepala desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir 

Sakti, Kabupaten Lampung Timur 
27 Ibid., h. 215 
28 Ibid., h. 129 
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populasi dijadikan sebagai sampel demi kebutuhan 

penelitian.
29

  

c. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik non-probability sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota kelompok untuk dipilih menjadi sampel. Jenis 

teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu.
30

 Pertimbangan 

tertentu yang penelitian lakukan adalah dengan 

memilih sampel yang mengetahui tentang KUR serta 

keadaan petani di desa Labuhan Ratu, Kecamatan 

Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

 

4. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahun. 

Observasi diklasifikasikan menjadi observasi 

partisipatif, observasi terus-terang atau tersamar dan 

observasi tak berstuktur.
31

 Penelitian ini menggunakan 

observasi tak terstruktur yaitu dengan meninjau secara 

langsung ke tempat lokasi untuk mencari masalah yang 

ada. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
32

 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh dengan jelas 

apa yang dibutuhkan peneliti terkait peran KUR 

                                                           
29 Observasi langsung dengan kepala desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir 

Sakti, Kabupaten Lampung Timur 
30 Ibid., h. 219 
31 Ibid., h. 227 
32 Ibid., h. 231. 
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terhadap pendapatan masyarakat petani udang di desa 

Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten 

Lampung Timur. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur yaitu proses wawancara 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan terkait peran KUR 

terhadap pendapatan masyarakat petani udang di desa 

Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten 

Lampung Timur.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi (documentation) dilakukan dengan cara 

pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta 

dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan 

data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-

bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, 

jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. 

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan 

library research, mengkaji buku-buku, website, foto, 

dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 

yang dilakukan peneliti. 

 

5. Prosedur Analisis Data 

Proses pengolahan data deskriptif dapat dilakukan 

dengan sederhana dan dinalar secara gamblang, apapun jenis 

riset deskriptif cara analisis data yaitu dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, yang berbeda 

adalah cara mengintrepretasikan data dan mengambil 

kesimpulan. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, 

diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran 
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data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi atau 

perhitungan persentase.
33

 

 

6. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pengumpulan data untuk menetukan keabsahan 

data diperlukan teknik pemeriksaan. Agar tidak terjadi 

kesulitan dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif, 

temuan atau data dapat dikatakan valid jika tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi meruBapakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Sugiyono menyatakan bahwa: ada tiga 

jenis triangulasi data yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.  

a. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber.  

b. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas 

data dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas 

data dengan waktu atau situasi yang berbeda.
34

  

Peneliti memilih menggunakan triangulasi waktu, untuk 

memberikan hasil data yang diperoleh dengan waktu atau 

situasi yang berbeda dari sumber yang sama. Dimana 

hasilnya dapat dilihat dengan mencocokkan hasil observasi 

dan hasil wawancara dengan waktu yang ditentukan untuk 

mengetahui lebih jelas tentang peran KUR terhadap 

pendapatan masyarakat petani udang di desa Labuhan Ratu, 

Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. 

 

                                                           
33 Ibid., h. 208. 
34 Ibid., h. 241 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

1. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari Bahasa Yunani credere yang 

berarti kepercayaan (truth atau faith). Kata credere berasal 

dari Bahasa Latin credo yang berarti aku percaya, yang 

merupakan kombinasi dari Bahasa Sansekerta cred yang 

berarti kepercayaan dan Bahasa Latin do yang berarti saya 

tempatkan. Memperoleh kredit berarti memperoleh 

kepercayaan. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan 

suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan 

janji pembayaran akan dilakukan/ ditangguhkan pada suatu 

jangka waktu yang diseBapakati. Adapaun unsur yang 

terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah 

kepercayaan, agunan, jangka waktu, risiko dan bunga bank.
 35 

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 

1967, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan 

yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga yang telah ditetapkan.
36

 Menurut Kasmir, 

kredit diartikan memperoleh barang dengan membayar 

dengan cicilan atau angsuran di kemudian hari atau 

memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan 

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan 

perjanjian.
37

 

Fungsi pokok yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, 

meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan 

                                                           
35 Dewi Anggraini. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan 

UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI), Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 

1, No. 1, (2013), h. 105-116. 
36 Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 tentang Kredit. 
37 Kasmir. Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2009), h. 102. 
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daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai 

alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, 

meningkatkan pemerataan pendapatan, dan meningkatkan 

hubungan internasional. Secara umum jenis-jenis kredit 

antara lain :
38

 (1) Kredit investasi merupakan kredit jangka 

panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk 

keperluan rehabilitasi. Masa pemakaiannya untuk suatu 

periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang 

relatif besar pula, (2) Kredit modal kerja merupakan kredit 

yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya, (3) Kredit produktif merupakan kredit 

yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau 

investasi.Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang 

atau jasa, (4) Kredit konsumtif merupakan kredit yang 

digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini 

tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, 

karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang 

atau badan usaha. 

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya 

kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah 

peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul 

karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk 

memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya 

tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan. 

Adapun unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:
39  

a. Kepercayaan  

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa 

yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan 

benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan 

datang sesuai jangka waktu kredit.  

b. Kesepakatan  

Disamping unsur percaya didalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengann 

                                                           
38 Ibid., h 109-111 
39 ibid.  
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debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani 

hak dan kewajibannya masing-masing.  

c. Jangka Waktu  

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu, ini 

mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 

pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 

tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu 

merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit 

yang sudah disepakati kedua belah pihak. 

d. Resiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian 

kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya 

atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang 

suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar 

resikonya. 

e. Balas Jasa   

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau 

pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita 

kenal dengan bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk 

bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya 

administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan 

bagi lembaga pembiayaan.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa unsur-unsur kredit merupakan adanya keyakinan atau 

kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur untuk 

memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur 

(penerima kredit) dengan sesuai kesepakatan berupa jangka 

waktu yang telah disepakati dan ada nya bunga kredit 

sebagai balas jasa. 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa 

tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari 

tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Tujuan utama 

pemberian kredit adalah sebagai berikut:
40

  

                                                           
40 Ibid., h 112 
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a. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk 

memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh 

dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai 

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan 

pada nasabah.  

b. Membantu usaha nasabah  

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha 

nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk 

investasi maupun dana untuk modal kerja. Bank akan 

memberikan kredit kepada nasabah yang memerlukan 

tambahan dana, sebagai bentuk balas jasa atas 

kepercayaan nasabah menyimpan uang di bank tersebut. 

Dengan dana itu maka pihak debitur dapat 

mengembangkan dan memperluas usahanya.  

 

c. Membantu pemerintah  

Membantu pemerintah dalam  menyalurkan atau 

membantu peredaran dan lalu lintas uang. Bagi 

pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh 

pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah 

kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin 

banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan 

di berbagai sektor. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah untuk 

memperoleh keuntungan, keuntungan ini diperoleh dalam 

bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas 

jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada 

nasabah. Selain bank, nasabah juga mendapatkan keuntungan 

yaitu dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, 

dan dapat memperluas usaha nya. 

Kredit dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori, 

tergantung pada jenis aktivitasnya. Jenis-jenis kredit menurut 

16 
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Suyatno dalam buku Dasar-Dasar Perkreditan, menyatakan 

bahwa jenis-jenis kredit terdiri dari:
41

  

a. Berdasarkan kegunaan kredit  

b. Berdasarkan jangka waktu pemberian kredit  

c. Kredit dilihat dari sudut jaminannya  

d. Berdasarkan cara pembayarannya  

 

Kredit yang diberikan ada bermacam-macam jenis kredit, 

yaitu sebagai berikut:
42

 

a. Dilihat dari tujuannya, kredit dibedakan menjadi 3 yaitu;  

1) Kredit Produktif  

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan 

dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses 

produksi.  

2) Kredit Konsumtif  

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan 

untuk keperluan konsumsi atau untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.  

3) Kredit Perdagangan  

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan 

dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk 

dijual lagi.  

b. Dilihat dari jangka waktunya  

1) Kredit jangka pendek 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka 

waktu maksimal satu tahun.  

2) Kredit jangka menengah  

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka 

waktu sampai tiga tahun. 

3) Kredit jangka panjang  

Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka 

waktu lebih dari 3 tahun.  

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa jenis kredit itu berdasarkan tujuan atau kegunaannya, 
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Malang, 2017). h. 200. 
42 ibid. 202-205 
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dapat dilihat juga dari jangka waktu yang disesuaikan 

dengan kebutuhan nasabah, jenis kredit menurut jaminannya 

seperti jaminan barang dan jaminan dokumen. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 

pemberian kredit adalah sebagai berikut: Pemberian kredit 

didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan 

kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan 

kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek 

usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor 

yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan prinsip 5C 

(character, capacity, capital, collateral, and condition).
43

 

Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus 

dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah.
44

 

Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai 

kelayakan suatu permohonan kredit. Prosedur pemberian 

kredit sebagai berikut: 

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan 

b. Penyelidikan berkas pinjaman  

c. Penilaian kelayakan kredit  

d. Wawancara pertama  

e. Peninjauan ke lokasi (On the Spot)  

f. Wawancara kedua  

g. Keputusan kredit  

h. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya  

i. Realisasi kredit  

 

Kredit mempunyai fungsi tertentu antara lain:
45

  

a. Untuk meningkatkan daya guna uang  

Dana yang menganggur (idle) apabila dipinjamkan 

kepada pihak yang membutuhkan akan berubah menjadi 

dana yang efektif, dengan demikian terjadi pemindahan 

(transfer) daya beli dari golongan satu ke golongan lain. 
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b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

Agar peredaran uang dari satu wilayah ke wilayah yang 

lain lebih cepat dan merata.  

c. Untuk meningkatkan daya guna barang  

Kredit sebagai salah satu alternatif pembiayaan dapat 

membiayai proses produksi dari bahan baku menjadi 

barang jadi yang dapat meningkatkan daya guna barang. 

d. Sebagai alat stabilitas ekonomi  

Kredit dapat menjadi alat kontrol peredaran uang, karena 

kredit dapat mempersempit dan memperluas uang yang 

beredar sehingga tingkat inflasi dapat dikontrol.  

e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  

Kredit yang diberikan bank kepada pengusaha kecil dapat 

meningkatkan kegairahan berusaha.  

f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  

Sebagai akibat adanya kegairahan usaha terutama usaha 

kecil menengah, maka dapat membuka lapangan kerja 

baru dan meningkatkan pendapatan, sehingga pendapatan 

menjadi merata.  

g. Untuk meningkatkan hubungan internasional  

Salah satu sumber pendanaan bank adalah pinjaman dari 

bank lain di luar negeri, hal ini akan mempererat 

hubungan internasional antar negara. 

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit merupakan 

tahapan tahapan yang dilakukan oleh calon debitur sebelum 

mendapatkan kredit. Tahapan-tahapan tersebut mulai dari 

pengajuan kredit, dokumen-dokumen yang di perlukan seperti 

kartu identitas, pemeriksaan dokumen, sampai calon debitur 

mendapatkan pencairan atau uang pinjaman nya. 

 

2. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR 

adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk 

pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas 

penjaminan untuk usaha produktif. Yang di maksud dengan 

usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau 

18 
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jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat 

meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
46

 KUR adalah 

program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber 

dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. 

KUR adalah skema kredit atau pembiayaan modal kerja 

dan atau  investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang 

usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun 

mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang 

ditetapkan perbankan (belum bankable). KUR merupakan 

program pemberian kredit atau pembiayaan dengan nilai 

dibawah 5 (lima) juta rupiah dengan pola penjaminan oleh 

pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 

70% dari plafon kredit, lembaga penjaminnya adalah PT. 

Jamkrindo dan PT. Askrindo. Sementara sisanya sebesar 30% 

ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan 

dalam rangka meningkatkan akses Usaha Mikro Kecil 

Menengah dan koperasi (UMKM-K) pada sumber 

pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 Tentang UMKM bahwa:
47

  

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

                                                           
46 Wiratna Sujarweni Dan Lila Retnani Utami, Analisis Dampak Pembiayaan 

Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Studi Kasus 
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14. 
47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
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besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang.  

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

 KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, 

BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri 

(BSM). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit 

Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan 

yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR 

adalah sebagai berikut: 
48

  

a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan 

adalah usaha produktif yang  feasible namun belum 

bankable dengan ketentuan:   

1) Merupakan debitur baru yang belum pernah 

mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang 

dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi 

Debitur (SID) pada saat Permohonan 

Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum 

pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari 

Pemerintah.  

2) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara 

tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) 

Penjaminan KUR dan sebelum addendum I 

(tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka 

fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada 
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debitur yang belum pernah mendapatkan 

pembiayaan kredit program lainnya.  

3) KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana 

dengan UMKM-K yang bersangkutan. 

b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja 

dan investasi dengan ketentuan:  

1)  Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat 

bunga kredit atau margin pembiayaan yang 

dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% 

efektif pertahun. 

2) Untuk kredit di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 

500 juta, tingkat bunga kredit atau margin 

pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar 

atau setara 16% efektif pertahun. 

c.    Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap 

kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan 

yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan 

yang berlaku.  

Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat 

pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan 

usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap 

kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat 

kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada 

dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi 

yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif 

melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok 

atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit 

maksimum Rp 500 juta. Sumber dana adalah bank yang 

ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 persen per 

tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 persen dari 

alokasi total kredit yang disedikan oleh bank tersebut. Masa 

pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 

tahun untuk investasi. Untuk agribisnis, bidang usaha yang 

layak adalah input produksi hingga penyediaan alat dan 
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mesin pertanian, aktivitas on-farm, dan pengolahan dan 

pemasaran hasil-hasil pertanian.
49

 

Dilihat dari sisi perbankan, penyaluran KUR dapat 

memberikan beberapa manfaat yang dibagi menjadi tiga hal, 

yaitu: 

a. KUR dapat meningkatkan laba, namun tidak 

signifikan karena kecilnya nilai kredit KUR 

dibandingkan total kredit secara keseluruhan serta 

adanya kesulitan penyaluran KUR karena minimnya 

nasabah yang memenuhi syarat dan kurangnya SDM 

bank dalam penetrasi pasar ke kredit UMKM. 

b. KUR dapat meningkatkan permintaan UMKM 

walaupun tidak perlu signifikan. 

c. Pengaruh KUR rasio NPL KUR pada perbankan rata-

rata kurang dari 1 persen dari total kredit mengingat 

kecilnya nilai kredit dan tingginya seleksi nasabah, 

namun ada beberapa bank yang tingkat NPL nya 

mencapai 10 persen dari total kredit.
50

  

Kendala yang dihadapi oleh perbankan dalam 

menyalurkan KUR adalah sulitnya memperoleh calon 

debitur yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh 

bank dan kerjasama dengan lembaga penjamin masih belum 

jelas. Sedangkan pada sisi UMKM, penyaluran KUR telah 

memberikan kesempatan pada pengusaha untuk 

mengembangkan usahanya ke arah yang lebih besar. Selain 

itu KUR juga menyebabkan peningkatan pemanfaatan 

tenaga kerja dan kesejahteraan UMKM. 

 

3. Landasan KUR 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu 

program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan 

kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola 

penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat 
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kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan 

pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal 

tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 

Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan 

Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Program KUR secara 

resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. 

Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana 

perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur 

KUR.  Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal 

kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM 

individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha 

yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum 

memiliki agunan tambahan atau feasible namun 

belum bankable. Landasan operasional KUR adalah Intruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program 

Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin percepatan 

pelaksanaan KUR dan MoU antara Departemen 

Teknis/Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, 

Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri 

Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan), 

Perusahaan Penjaminan, dan Perbankan.
51

 

Selain itu, KUR diluncurkan pada November 2007 

dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 

2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta 

meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia. Dalam 

perkembangannya, terdapat tambahan peraturan terkait 

program KUR sebagai pedoman pelaksanaan penyaluran.  

 

4. Profil Penyalur dan Penjamin KUR 

Pada tahun 2021, Kebijakan Program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) merupakan bagian dari Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional. Pemerintah kembali menyalurkan program 
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Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan 46 Penyalur 

KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, 

Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, 

dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Jumlah penyalur KUR 

yang meningkat dari masa ke masa menunjukkan upaya 

pemerintah untuk memperluas akses KUR ke masyarakat. 

Dari sisi penjaminan, program KUR juga didukung dengan 10 

lembaga penjamin kredit. Kehadiran penjaminan pada 

program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian 

selama masa penyaluran kredit/pembiayaan kepada 

masyarakat. Selain itu, dalam rangka menjaga praktik Good 

Corporate Governance dalam penyaluran KUR, Pemerintah 

senantiasa bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR. 

a. Pemerintah, meliputi: (1) Kemenko Perekonomian; (2) 

Kementerian Keuangan; (3) Kementerian Koperasi dan 

UKM; (4) Kementerian Perindustrian; (5) Kementerian 

Perdagangan; (6) Kementerian Ketenagakerjaan; (7) 

Kementerian Pertanian; (8) Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; (9) Kementerian BUMN; (10) Kementerian 

Dalam Negeri; (11) Kementerian Pariwisata; (12) 

Sekertaris Kabinet; (13) BP2MI; dan (14) Bappenas. 

b. Pengawas, meliputi: (1) OJK dan (2) BPKP 

c. Penjamin, meliputi: (1) PT Jaminan Kredit Indonesia; (2) 

PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero); (3) 

PT Penjaminan Kredit Daerah Riau; (4) PT Penjaminan 

Kredit Daerah Sumatera Barat; (5) PT Penjaminan Kredit 

Daerah Sumatera Selatan; (6) PT Penjaminan Kredit 

Daerah Bangka Belitung; (7) PT Penjaminan Kredit 

Daerah Jawa Tengah; (8) PT Penjaminan Kredit Daerah 

DKI Jakarta; (9) PT Penjaminan Jamkrindo Syariah; dan 

(10) PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. 

d. Penyalur, terdapat kurang lebih 20 penyalur dana KUR, 

meliputi: (1) BRI, (2) Bank Mandiri; (3) BNI; (4) BTN; 

(5) BCA; (6) Bank Bukopin; (7) Bank Maybank 

Indonesia; (8) Bank Sinarmas; (9) Bank Permata; (10) 
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BTPN; (11) OCBC NISP; (12) Bank Artha Graha 

Internasional; (13) BRI Syariah; (14) Bank Mandiri 

Syariah; (15) BRI Agroniaga; (16) Bank Natinoalnobu; 

(17) Bank Mandiri Taspen; (18) BNI Syariah; dan (19) 

BPD. 

 

B. KUR Mikro Syariah 

1. Pengertian KUR Mikro Syariah 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan 

modal kerja dan atau investasi kepada debitur 

individu/perorangan maupun kelompok usaha produktif dan 

layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan 

tambahan 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.
52

 Penjaminan pembiayaan merupakan 

suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan. 

KUR Mikro Syariah adalah pembiayaan yang 

diperuntukkan bagi individu/perorangan yang melakukan 

usaha produktif dan layak dengan jumlah pembiayaan 

maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per 

nasabah.
53

 KUR Mikro Syariah menggunakan akad 

murabahah dengan margin yang merupakan besaran 

keuntungan atau imbalan bagi hasil yang ditetapkan dalam 

pemberian KUR Mikro Syariah. Terdapat subsidi margin dari 

pemerintah yakni selisih antara tingkat margin yang diterima 

                                                           
52 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Brosur KUR Syariah. 
53 Go UKM, Cara Mendapatkan Modal dari KUR BRI Syariah”, diakses dari 

http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri/, pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 09: 25 

WIB. 

http://goukm.id/modal-kur-syariah-bri/
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oleh penyalur KUR Mikro Syariah dengan tingkat margin 

yang dibebankan kepada penerima KUR Mikro Syariah.
54

 

2. Jenis KUR Syariah 

Jenis penyaluran KUR syariah ada 4 (empat) yaitu KUR 

Mikro, KUR Kecil, KUR Penempatan TKI dan KUR 

Khusus.
55

 Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan 

oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, 

guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 

Fasilitas.
56

 Agunan pokok KUR Mikro Syariah berupa usaha 

atau objek yang dibiayai. Sementara, agunan tambahan tidak 

diwajibkan dan tanpa perikatan. Penyaluran KUR Mikro 

Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa 

produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor 

pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro 

Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro 

Syariah usaha produktif minimal mencapai target porsi 

penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dalam 

forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan. Penyalur KUR 

Mikro Syariah dapat memberikan pembiayaan multisektor 

kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu 

sektor. Hal ini dalam rangka optimalisasi penyaluran KUR 

Mikro Syariah.
57

  

Rincian usaha produktif per sektor ekonomi, sektor yang 

dibiayai KUR adalah
58

 (1) Sektor pertanian yaitu seluruh 

usaha di sektor pertanian dan termasuk tanaman pangan, 

tanaman holtikultura, perkebunan dan perternakan, (2) Sektor 

perikanan yaitu seluruh usaha di sektor perikanan, termasuk 

penangkapan dan pembudidayaan ikan, (3) Sektor industri 

pengolahan yaitu seluruh usaha di sektor industri, termasuk 

                                                           
54  Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Brosur KUR Syariah. 
55 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sekretariat Komite 

Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Brosur KUR Syariah. 
56 UU RI Nomor 21 tahun 2018 tentang Perbangkan Syariah pasa 1 (26). 
57  BRI Syariah, Brosur Pembiayaan KUR Syariah. 
58 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kumpulan Peraturan 

Kredit Usaha Rakyat, (Jakarta: E-book, 2016), h. 50-51. 
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industri kreatif di bidang periklanan, fashion, film, animasi, 

video, dan lainnya, (4) Sektor perdagangan yaitu seluruh 

usaha di sektor perdagangan, termasuk kuliner dan pedagang 

eceran serta  (5) Sektor jasa-jasa yaitu seluruh usaha di sektor 

penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan; sektor 

transportasi, pergudangan dan komunikasi; sektor real estate, 

usaha persewaan, jasa perusahaan; sektor jasa pendidikan; 

sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, 

perorangan lainnya. 

 

C. Peran KUR 

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan 

permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil 

dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan 

untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan kepada 

pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam 

wadah koperasi, yang memiliki usaha feasible tetapi 

belum bankable. Pada perkembangannya, program KUR 

mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Periode pertama 

penyaluran KUR yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2014, 

subsidi KUR diberikan menggunakan mekanisme Imbal Jasa 

Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang 

menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku 

Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan 

Bank Pelaksana dalam rangka KUR. Kemudian pada tahun 2015, 

Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan KUR dengan pola penjaminan dan 

memutuskan bahwa skema tersebut tidak tepat sasaran. 

Kemudian diputuskanlah untuk pelaksanaan program KUR 

sejak Agustus 2015 menggunakan skema subsidi bunga/marjin. 

Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban 

Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima 

oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang 

dibebankan kepada debitur. Sedangkan Subsidi Margin adalah 

bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih 
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antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan 

dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema 

pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga/marjin 

menyebabkan tingkat suku bunga untuk kredit/pembiayaan KUR 

sangat rendah dibandingkan dengan kredit komersial perbankan. 

Tingkat suku bunga tersebut terus mengalami penurunan dari 

tahun 2008 sebesar 24% kemudian terus turus hingga tahun 2020 

berada di level 6%. 

Terkait dengan KUR skema syariah, mengingat dalam  prinsip 

syariah tidak mengenal bunga dan tidak menggunakan istilah 

kredit, maka dalam Permenko Nomor 9 tahun 2016 ditambahkan 

istilah margin dan pembiayaan. Dalam Permenko Nomor 6 tahun 

2019, dilakukan perluasan KUR Syariah dari sebelumnya hanya 

bisa menggunakan akad Murabahah, saat ini KUR Syariah dapat 

menggunakan akad syariah  lainnya. Penyalur KUR Syariah 

skema subsidi margin yang aktif saat ini meliputi Bank Syariah 

Indonesia (BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri), 

Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Riau Kepri, UUS BPD Jawa 

Tengah, UUS BPD Kalimantan Selatan, UUS BPD Sumsel Babel 

dan UUS BPD Sumatera Barat. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan 

mengembangkan UMKM dan ikut andil mengurangi kemiskinan 

dan pengangguran. Menurut Sugeng indikator peran KUR antara 

lain:
59

  

1. Peminta kredit harus memiliki kredibilitas tinggi meliputi:  

a. Peminta kredit harus memiliki kredilbilitas tinggi 

b. Peminta KUR menyiapkan berkas 

c. Pelayanan pihak bank kepada nasabah 

d. Alur pinjaman KUR.  

2. Kelancaran pemberian dana bagi pihak bank dan membayar 

kredit bagi peminta di bank meliputi: 

a.  Pemberian dana KUR terhadap nasabah 

b. Kelancaran angsuran KUR. 

                                                           
59 Sugeng. 2017. Peran KUR dalam memajukan usaha mikro. Jurnal ekonomi, 

vol. 1, no.3, September 2017. h. 46-55 
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3. Cukup tidaknya pendapat dibitur untuk membayar angsuran 

meliputi: 

a.  Penggunaan dana KUR 

b.  Plafond yang dipinjam.  

4. Jaminan bisa menutup plafond kredit. 

 

Selain itu, pemanfaatan atau peran program KUR
60

 yaitu 

antara lain adalah : 

1. Dari sisi perbankan sebagai pihak penyalur bahawa KUR ini 

merupakan kompetitor dan menurunkan minat UMKM 

terhadap produk kredit bank bersangkutan. 

2. Program KUR diminati masyarakat UMKM dan bisa terus 

ditingkatkan  sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena 

multiplayer effectnya pendapatan masyarakat meningkat 

sesudah mengikuti program ini. Disamping itu Pemerintah 

juga harus menemukan program lain  untuk mengentaskan 

masalah kemiskinan dan meningkatkan produktivitas ekonomi 

masyarakat. 

 

D. KUR dalam Perspektif Islam 

KUR yang diluncurkan oleh bank kepada nasabah atau 

masyarakat menyediakan dan menawarkan beberapa produk 

perbankan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (ba’i) 

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya 

perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of 

property). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan 

menjadi bagian harga atas barang yang dijual.
61

 Transaksi 

jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya 

dan waktu penyerahan barangnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Pembiyaan Murabahah 

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan) 

adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebutkan 

                                                           
60 Made Ary Mayuni. Peranan KUR terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten 

Jembrana, vol 4, no 12 Desember 2015, h 1445-1529. 
61 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Teori dan 

Praktik (Jakarta: Kencana Prenda Grup, 2014), h. 41-42. 
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jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual 

semestara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah 

harga beli bank dari pemsok ditambah keuntungan 

(margin). Pembiayaan murabahah merupakan salah satu 

konsep pembiayaan yang berdasarkan jual-beli yang 

bersifat amanah.  

Landasan Islam mengenai pembiayaan murabahah ini 

terdapat pada surat An-Nisa ayat 29: 

                     

                     

      

Artinya :  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha 

penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 29).
62

 

 

Teknis yang ada pada perbankan islam, murabahah 

merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara bank 

islam yang selaku penyedia barang yang menjual denga 

nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang 

tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank dalam transaksi 

ini merupakan keuntungan jual beli yang telah 

diseBapakati bersama.
63

 

b. Pembiayaan salam 

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang 

diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang 

diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran 

                                                           
62 Al-Qur’an Dan Terjemahannya Al-Aliyy Penerbit Diponegoro, 2005. 

63 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Teori dan 

Praktik, (Jakarta: Kencana Prenda Grup, 2014), h. 41-42. 
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dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli 

sementara dan nasabah sebagai penjual. Praktik perbankan, 

ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank 

akan menjualnya kepada rekan nasabah atau kepada 

nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga 

jual yang telah ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank 

dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal ini bank 

menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan 

talangan (bridging financing). Sedangkan dalam hal bank 

menjualnya secara cicilan, kedua belah pihak harus 

menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. 

Secara sederhana pembiayaan salam merupakan 

pembiayaan dengan metode pesanan yang mana 

pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

c. Pembiayaan istishna’ 

Produk istishna’ menyerupai produk salam, namun 

dalam istishna’ pembayaran dilakukan oleh bank dalam 

beberapa kali (termin) pembayaran. Skim istishna’ 

umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan 

kontruksi. 

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

a. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 

pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-

masing pihak memberikan kontribusi dana (atau 

amal/expertise) dengan keseBapakatan bahwa keuntungan 

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Musyarakah
 

 dalam konteks perbankan 

berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa 

pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada 

suatu proyek. Mekanisme akan musyarakah
 
di perbankan 

syariah terjadi pada tahapan penyaluran dana, yang 

produknya biasa disebut dengan pembiayaan musyarakah, 
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yakni penyertaan modal yang diberikan bank syarih 

terhadap nasabah yang memiliki sebagai modal
64

  

b. Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 

dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut keseBapakatan yang 

ditungkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu 

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

tersebut.
65

  

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa 

1) Pembiayaan Ijarah 

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk 

memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang 

dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), 

antara perusahaan pembiayaan tanpa diikuti 

pengambilan kepemilikan barang itu sendiri.
66

 

2) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/Wa Iqtina 

Ijarah Muntahiya Bitamlik memiliki makna yang 

sama dengan ijarah iqtina’, yang berarti sewa-beli yaitu 

penjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi 

pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada 

penyewa setelah selesai masa sewa.
67

 

3) Pembiayaan dalam bentuk pinjaman 

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain 

yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 

kata laim meminjamkan tanpa mengharapkan imbalah. 

                                                           
64 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syarih, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), h.80-81. 
65 Muhammad Syari’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: 

Gema Insani, 2017), Cet 11, h. 90. 
66 Ibid., h. 94. 
67 Ibid., h. 90. 
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Qardh dalam perspektif perbankan syariah diartikan 

dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi 

pinjam meminjam. Implementasi Qardh di perbankan 

syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi 

bank syariah sebagai institusi sosial. 
68

 

 

E. Pendapatan Masyarakat 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, 

perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, 

bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan atau upah juga 

berarti uang yang di bayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

Tingkat pendapatan adalah perolehan barang, uang yang 

diterima atau yang di hasilkan suatu masyarakat tersebut. 

Tingkat pendapatan masyarakat pada suatu daerah merupakan 

salah satu indikator untuk melihat keadaan ekonomi 

masyarakat tertentu. Menurut Georgi Mankiw menyebutkan 

bahwa pendapatan masyarakat sebagai pendapatan perorangan 

(personal income) yaitu pendapatan yang diterima rumah 

tangga dan bisnis ekonomi non perusahaan.
69

 Pendapatan per 

kapita (per kapita income) adalah pendapatan rata-rata 

penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang 

biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita biasa juga 

diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata 

yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada tahun 

tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak 

ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara, 

semakin besar pendapatan per kapitanya semakin makmur 

negara tersebut. 

Pendapatan merupakan total penerimaan berupa uang 

maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga selama 

periode tertentu. Dalam bentuk bukan uang yang diterima oleh 

seseorang misalnya berupa barang, tunjangan beras, dan 
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69 Georgi Mankiw, Pengantar Ekonomi Erlangga (Jakarta: 2000,) h. 130. 
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sebagainya. Penerimaan yang diterima tersebut berasal dari 

penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan 

usaha.
70

 Pendapatan seseorang pada dasarnya berasal dari tiga 

macam sumber meliputi: (1) berasal dari upah atau gaji yang 

diterima sebagai imbalan tenaga kerja; (2) berasal dari hak 

milik yaitu modal, tanah, dan sebagainya; dan (3) berasal dari 

pemerintah.
71

 Pendapatan dibagi dua yaitu pendapatan bersih 

dan pendapatan kotor. Pendapatan bersih adalah pendapatan 

yang telah mengalami pengurangan dari hasil produksi. 

Pendapatan adalah suatu pertambahan asset yang 

mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan 

karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan 

pula merupakan pertambahan asset yang disebabkan karena 

bertambahnya liabilities. Pendapatan sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan 

yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan 

untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan perusahaan.
72

 

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang 

dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya 

pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja 

bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi 

perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan 

beras yang dikonsumsikan adalah kualitas yang kurang baik, 

akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka 

konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.
73

 Tingkat 

pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu 

daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat 

dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan 

rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan 

pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila 

                                                           
70 Rahardja, P dan Manurung, M. Teori Ekonomi Mikro. (Jakarta: Lembaga 

Universitas Indonesia, 2010) h. 266 
71 Case, Karl E dan Ray C. Fair. Prinsi-prinsipEkonomi. (Jakarta: Erlangga, 

2007). h. 403. 
72 Munandar. Ekonomi Mikro. (Yogyakarta: Andi, 2005). h. 34. 
73 Soekartawi, Faktor-faktor Produksi, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 
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baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya 

juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian 

pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif 

tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah 

tersebut tinggi pula.
74

 

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji balas 

jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok 

rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari.
75

 Terdapat tiga sumber 

penerimaan rumah tangga yaitu:
76

 Gaji dan upah adalah balas 

jasa terhadap kesediaan menjadi dari produktivitasnya. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, yaitu: 

a. Keahlian (skill), adalah kemampuan teknis yang dimiliki 

seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang 

dipercayakan.  

b. Mutu modal manusia (human capital), adalah kapasitas 

pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki 

seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil 

pendidikan dan latihan.  

c. Kondisi kerja (working conditions), adalah lingkungan di 

mana seseorang bekerja. Penuh resiko atau tidak. Kondisi 

kerja dianggap makin berat, bila resiko kegagalan atau 

kecelakaan kerja makin tinggi. Untuk pekerjaan yang 

makin tinggi resiko, maka upah atau gaji makin besar.  

d. Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang 

memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. 

Ada dua kelompok aset produktif, pertama asset finansial, 

seperti deposito yang menghasilkan bunga, saham 

menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (capital 

gain) bila diperjual belikan, kedua aset bukan finansial 

                                                           
74 Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, Journal Ekonomika 

Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No. 7: 9. 
75 Reksopayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi, (Jakarta: Bina Grafika, 

2004) h. 79 
76 Rahardja, P dan Manurung, M. .... h. 291 
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(real asset) seperti rumah yang diberikan penghasilan 

sewa.  

e. Pendapatan dari pemerintah (transfer payment) , adalah 

pendapatan yang diterima dari bukan sebagai balas jasa 

atas input yang diberikan. Di negara-negara yang telah 

maju, penerimaan transfer diberikan, misalnya dalam 

bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur, 

jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan 

rendah.  

Pendapatan juga bisa diartikan sebagai pendapatan bersih 

seseorang baik berupa uang atau barang. Secara umum 

pendapatan dapat digolongkan menjadi 3, diantaranya sebagai 

berikut:
77

  

1. Gaji dan upah yaitu suatu imbalan yang diperoleh 

seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang 

lain, perusahaan swasta atau pemerintah.  

2. Pendapatan dari kekayaan usaha sendiri. Merupakan nilai 

total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan 

baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga 

dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.  

3. Pendapatan dari sumber lain Dalam hal ini pendapatan 

yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain 

penerimaan dari pemerintah, asuransi pengangguran, 

menyewa aset, bunga bank serta sumbangan dalam bentuk 

lain. Tingkat pendapatan (income level) adalah tingkat 

hidup yang dapat dinikmati oleh seorang individu atau 

keluarga yang didasarkan atas penghasilan mereka atau 

sumber-sumber pendatapan lain. 

 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan 

barang atau uang yang diterima atau yang dihasilkan oleh 

masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari 

syariat Islam. Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai 

suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, namun 
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berkurangnya kesenjangan adalah salah satu tolak ukur 

keberhasilan pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang 

memperoleh pendapatan atas kegiatan yang telah dilakukanya. 

Setiap kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup 

terhadap besarnya pendapatan yang diterima untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, 

papan, dan beragam kebutuhan lainya. Dalam ekonomi Islam, 

kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai 

pendapatan maximum. Sedangkan kecukupan dalam standar 

hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari 

distribusi, retribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan 

dengan kerja dan kepemilikan pribadi.
78

 

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dalam 

memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah 

kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu 

Allah memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan 

amal atau kerja sesuai dengan firman Allah Q.S An- Nahl ayat 

97: 

                            

                  

Artinya :  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka 

Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik, dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah 

mereka kerjakan”.
79

 

 

Al-Qur’an memberi penekanan utama terhadap pekerjaan 

dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia di bumi ini 

diciptakan untuk bekerja keras mencari penghidupan masing-

                                                           
78 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 132 
79 Al-Qur’an Dan Terjemahnya Al-Aliyy Penerbit Diponegoro 2005. 
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masing. Allah berfirman dalam Al- Qur’an Al-Balad  ayat 4: 

          

Artinya : 

“ Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia berada 

dalam susah payah”. 

 

Islam memberikan penjelasan tentang keharusan 

membayar upah kepada seseorang pekerja. Dalam melakukan 

pembayaran upah kepada sesorang pekerja, pembayaran upah 

ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan (adil) 

dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu 

dilarang melakukan eksploitasi tenaga seseorang pekerja. 

Oleh karena itu dalam perjanjian harus dijelaskan tentang 

besarnya upah atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan. 

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah 

uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada 

pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dalam al-Qur‟an surat 

An-Nisa‟ ayat 29 tersirat tentang pendapatan: 

                       

                       

      

Artinya: 

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 

 

2. Jenis – Jenis Pendapatan 

Menurut teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan 

permanen dari Milton Friedman, pendapatan masyarakat dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu: 
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a. Pendapatan Permanen (Permanent Income) 

Pendapatan permanen yaitu pendapatan yang selalu 

diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan 

sebelumnya. Misalnya pendapatan dari hasi panen padi 

atau pendapatan permanen dapat disebut juga pendapatan 

yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan 

kekayaan. Secara garis besar pendapatan permanen ini 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu:
80

 

1) Gaji dan upah 

Imbalan yang diperoleh seseorang setelah orang 

tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang 

diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau 

satu bulan. Sedangkan dalam islam upah merupakan 

sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya 

sesuai perjanjian. 

2) Pendapatan dari usaha sendiri 

Nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dari 

biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan 

usaha milik sendiri atau keluarga sendiri, nilai sewa 

capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya 

tidak diperhitungkan. 

3) Pendapatan dari usaha lain  

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga 

kerja dan ini merupakan pendapatan sampingan antara 

lain pendapatan dari hasil menyewakan asset yang 

dimiliki, sumbangan dari pihak lain, pendapatan 

pensiun dan lain-lain. 

b. Pendapatan Sementara 

Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tidak 

dapat diperkirakan sebelumnya. Adapun yang termasuk 

dalam kategori pendapatan ini adalah dana sumbangan, 

hibah dan lain sebagainya yang sejenis. Menurut teori 

konsumsi Jhon Maynard Keynes menjelaskan bahwa 
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konsumsi saat ini (current consumtion ) sangat dipengaruhi 

oleh pendapatan disposable saat ini (current disposable 

income). Menurut Keynes ada batas konsumsi minimal 

yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya tingkat 

konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat 

pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan 

otonomus (autonomus consumtion). Jika pendapatan 

disposable meningkat, maka konsumsi juga meningkat, 

hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar 

peningkatan pendapatan disposable. Pendapatan lain yang 

dikemukakan Keynes dalam fungsi  konsumsinya adalah 

pendapatan yang terjadi (current income) yaitu bukan 

pendapatan yang diperoleh sebelumnya dan bukan pula 

pendapatan yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan 

datang (yang diharapkan). Selain itu terdapat pula 

pendapatan absolute.
81

 

Selain itu, pendapatan dibagi menjadi tiga bentuk,yaitu: 

 1).  Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang 

diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau 

menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi 

upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan 

transfer dan lain-lain. 

 2). Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh 

seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai 

balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. 

Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain 

sebagainya. 

3).  Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan 

nasional sebagai hak individu-individu dalam 

perekonomian, yang meruapakan balas jasa terhadap 

keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.
82
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Menurut cara perolehannya, pendapatan dibedakan 

menjadi dua yaitu: (1) Pendapatan kotor yang berarti 

pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan 

pengeluaran biaya-biaya. (2) Pendapatan bersih yaitu 

pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan 

pengeluaran biaya-biaya.
83

 

 

3. Sumber-Sumber Pendapatan 

Adapun sumber pendapatan masyarakat atau rumah 

tangga yakni bersumber dari upah dan gaji yang terima 

sebagai ganti tenaga kerja, dari hak milik seperti modal dan 

tanah serta dari pemerintah. Perbedaan dalam pendapatan 

upah dan gaji diseluruh rumah tangga disebabkan oleh 

perbedaan dalam karakteristik pekerja (keahlian, pelatihan, 

pendidikan, pengalaman dan seterusnya) dan dari perbedaan 

jenis pekerjaan (bahaya atau berisiko tinggi atau berisiko 

rendah dan sebaginya. Pendapatan rumah tangga juga 

beragam munurut jumlah anggota rumah tangga tergantung 

pada jumlah dan jenis hak milik yang dimilikinya. Sedangkan 

pendapatan transfer dari pemerintah mengalir secara 

substansial, tetapi tidak secara eksklusif ditujukan pada 

masyarakat yang berpendapatan lebih rendah. Kecuali untuk 

jaminan sosial, pembayaran transfer dirancang secara umum 

untuk memberikan pendapatan pada orang yang 

membutuhkan.
84

 

Pada dasarnya, perekonomian secara keseluruhan itu 

merupakan gabungan dari sekian banyak rumah tangga dan 

perusahaan didalamnya, yang satu sama lain terus berinteraksi 

diberbagai pasar (pasar output, pasar tenaga kerja dan 

sebagainya). Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi 

tentunya akan relative lebih mudah mencukupi berbagai 

kebutuhan hidupnya, bahkan cenderung untuk menikmati 

kemewahan. Tidak mengherankan jika orang-orang 

berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih 
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tinggi pula, mulai dari perumahan yang lebih menyenangkan, 

perawatan kesehatan yang lebih bermutu, mobil yang lebih 

indah, pesiar lebih sering keberbagai tempat dan sebagainya.
85

 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Menurut Boediono, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan adalah sebagai berikut:  

a)  Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang 

bersumber pada hasil-hasil tabungan, warisan atau 

pemberian. 

b)   Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga 

ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar 

faktor produksi.  

c)  Hasil kegiatan pengembangan usaha yang dilakukan oleh 

anggota keluarga sebagai pekerjaan utama atau 

sampingan.
86

  

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

pendapatan adalah sebagai berikut :
87

 

a) Kesempatan kerja yang tersedia 

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti 

semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari 

hasil kerja. 

b) Kecakapan dan Keahlian 

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada 

akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan. 

c) Motivasi 

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah 

penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar 

pula penghasilan yang diperoleh. 
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d) Keuletan bekerja 

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, 

keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. 

Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut 

dijadikan sebagai bekal untuk meniti kearah kesuksesan 

dan keberhasilan. 

e) Banyak sedikitnya modal yang digunakan. Besar kecilnya 

usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh 

besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha 

yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar 

pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh. 

f) Modal atau Capital dalam pengertian ekonomi umum 

mencakup benda-benda seperti tanah, gedung-gedung, 

mesin-mesin, alat perkakas, dan barang produktif lainnya 

untuk suatu kegiatan usaha. 

 

5. Indikator Pendapatan 

Pendapatan masyarakat sangat tergantung dari lapangan 

usaha, pangkat dan jabatan kerja, tingkat pendidikan umum, 

produktivitas, prospek usaha, permodalan dan lain-lain. 

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab perbedaan tingkat 

pendapatan penduduk. Indikator distribusi pendapatan yang 

akan memberikan petunjuk aspek pemerataan pendapatan 

yang telah tercapai. Asumsi ini menjadi acuan dalam kajian 

untuk mengukur pendapatan masyarakat. Dibawah ini adalah 

indikator pendapatan yaitu antara lain
88

: 

a. Indikator pendapatan rumah tangga  

Sumber pendapatan rumah tangga petani di desa Labuhan 

Ratu sebagai lokasi penelitian. Pendapatan 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 1) 

Pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha pertanian 

(on-farm) antara lain mencakup hasil dari usaha tani 

tanaman pangan, palawija, holtikultura, 2) Pendapatan 

dari kegiatan di luar usaha pertanian (off-farm) 
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diantaranya meliputi buruh tani dan menyewakan lahan 

serta 3) Pendapatan dari kegiatan di luar sektor pertanian 

(non-farm) berhubungan dengan bidang bidang non 

pertanian seperti perdagangan. 

b. Struktur pengeluaran/konsumsi pangan rumah tangga 

Dalam hal ini dilakukan analisis perkembangan struktur 

pengeluaran/konsumsi rumah tangga. Sebab 

perkembangan pangsa pengeluaran untuk pangan dapat 

dipakai salah satu indikator keberhasilan pembangunan 

pedesaan. Semakin besar pangsa pengeluaran untuk 

pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga 

masih terkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

Sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran sektor 

sekunder, mengindikasikan telah terjadi pergeseran posisi 

petani dari subsiten ke komersial.  

c. Keragaman tingkat daya beli rumah tangga petani 

Dalam hal ini dilakukan analisis tingkat daya beli rumah 

tangga petani, karena daya beli rumah tangga petani 

dapat menunjukkan indikator kesejahteraan ekonomi 

petani. Semakin tinggi tingkat daya beli rumah tangga, 

berarti tingkat kesejahteraan ekonomi petani semakin 

tinggi. Sebaliknya, keragaman tingkat daya beli untuk 

petani yang sumber pendapatan utamanya dari sektor 

pertanian. 

d. Perkembangan nilai tukar pendapatan petani 

Dalam hal ini akan dilakukan analisis perkembangan nilai 

tukar pendapatan petani. Sebab secara konsepsional NTP 

mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang 

dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani 

untuk keperluan. 

Selain itu, beberapa indikator pendapatan lainnya yaitu antara 

lain:  

a. Pendapatan yang diterima harus memberikan keuntungan 

sehingga dapat menutupi semua kewajiban dan 

meningkatkan usahanya. 

b. Pendapatan yang diterima harus memenuhi kepuasan hati 

para pemilik perusahaan. 
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c. Pendapatan tersebut bersumber dari kegiatan operasi 

perusahaan. 

d. Pendapatan tersebut harus dapat membalas jasa dan 

pekerjaan yang telah dilakukan perusahaan.
89

 

 

F. Konsep Islam Tentang Pendapatan 

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan 

uang/barang  yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat 

berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syari’at Islam. 

Pendapatan masyarakat yang merata, sebagai suatu sasaran 

merupakan masalah yang sulit dicapai, namun berkurangnya 

kesenjangan adalah salah satu tolak ukur berhasilnya 

pembangunan. Bekerja dapat membuat seseorang memperoleh 

pendapatan atau upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Setiap 

kepala keluarga mempunyai ketergantungan hidup terhadap 

pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

mulai kebutuhan sandang pangan, papan dan beragam kebutuhan 

lainnya. 

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk 

mencapai pendapatan minimum, sedangkan kecukupan dalam 

standar hidup yang baik adalah hal yang paling mendasar 

distribusi retribusi setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan 

kepemilikan pribadi.
90

 Istilah pendapatan dan keuntungan adalah 

sinonim dengan istilah laba dalam bahasa Indonesia,  profit 

dalam bahasa inggris dan ribh dalam bahasa arab.  

Menurut ulama Malikiyah, pendapatan bersih atau laba dibagi 

menjadi tiga macam yaitu:
91

 

1. Ar-Ribh At-Tijari (laba usaha), dapat diartikan sebagai 

pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk 

perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan 

                                                           
89 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikro Ekonomi (Jakarta: PT Raja 
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 57 

bisnis. Dalam hal ini termasuk laba hakiki sebab laba itu 

muncul karena proses jual beli. 

2. Al- Ghallah, yaitu pertambahan yang terdapat pada barang 

dagangan sebelum penjualan. 

3. Al- Faidah, yaitu pertambahan pada barang milik yang 

ditandai dengan perbedaan antara harga, waktu pembelian dan 

penjualan, yaitu sesuatu yang baru berkembang dari barang-

barang yang dimiliki. 

 

Islam sangat menganjurkan agar para pedagang tidak 

berlebihan dalam  mengambil laba. Kriteria-kriteria Islam secara 

umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batasan 

pengambilan keutungan yaitu: 

1. Kelayakan dalam penetapan laba 

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan 

dalam mengambil laba dengan menentukan batas laba ideal 

(yang pantas dan wajar) yang dapat dilakukan dengan 

merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan 

bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang 

dan pada gilirannya akan membawa pada penambahan laba. 

2. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba 

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara laba dengan  

tingkat resiko, maka semakin tinggi pula laba yang diinginkan 

pedagang 

3. Masa perputaran modal 

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang 

diinginkan oleh pelanggan atau seseorang pengusaha, yaitu 

semakin panjang perputaran dan bertambahnya tingkat risiko 

maka semakin besar pula laba yang diinginkan.  

Menurut Ibnu Qodammah laba dari harta ialah pertumbuhan 

pada modal, yaitu pertambahan nilai barang dagang. Dari 

pendapatan ini dapat dipahami bahwa laba itu ada karena adanya 

pertambahan pada nilai harta yang ditetapkan untuk berdagang 
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