
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 6 huruf m tentang Perbankan menetapkan 

bahwa salah satu bentuk ketentuan perbankan adalah melakukan kegiatan 

perbankan, lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Bank syariah pertama di Indonesia berdiri, yaitu Bank Muamalat pada 

tanggal 1 Mei 1992 dan ternyata system syariah tersebut mendapat respon yang 

cukup baik dari masyarakat, sehingga banyak bank konvensional yang 

membuka cabang baru dengan system syariah. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ternyata belum seluruhnya 

memanfaatkan jasa bank dengan prinsip syariah, hal tersebut dikarenakan 

masyarakat kurang memahami tentang perbankan syariah dan konsep riba. 

Sehingga masyarakat juga belum merasakan manfaat dari bank syariah 

terutama dalam usaha penyaluran dana karena tidak dibebani bunga dan Halal. 

Demikian pula yang dilakukan oleh Bank Mandiri yang turut melahirkan 

cabang dengan system syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), (Ananda,  

2011). 

Kelebihan produk dan  jasa yang ditawarkan oleh BSM yang 

menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Salah satu produknya 

adalah pembiayan melalui warung mikro untuk golongan berpenghasilan tetap 

yaitu pembiayaan yang di berikan kepada calon nasabah/nasabah dengan 



2 
 

 

sumber pembayaran (repayment) berasal dari fixed income (gaji/pensiunan) 

yang di terima setiap bulan termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil (PNS), 

pegawai BUMN, pegawai BUMD, TNI/POLRI, pegawai perusahaan swsta 

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembiayaan Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) dapat Kapasitas dana 

untuk pendidikan anak sesuai dapat di gunakan membiayai pembelian barang 

bergerak maupun tidak bergerak, utuk biaya perbaikan rumah, biaya 

pendidikan, biaya pengobatan, biaya pernikahan, dan lain-lain. Golbertap dapat 

pula di berikan untuk keperluan produktif. 

Dalam rangka memperluas layanan pembiayaan Warung Mikro kepada 

nasabah mikro, Direksi telah menetapkan ruang lingkup pembiayaan Warung 

Mikro termasuk pembiayaan multiguna sampai dengan Rp.50.000.000,00. 

Target pasar pembiayaan multiguna Warung Mikro adalah golongan wirausaha 

dan Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) yang membutuhkan 

pembiayaan multiguna, namun tidak terjangkau oleh tim pembiayaan konsumer 

baik karena keterbatasan personil, kebijakan risk acceptance criteria maupun 

kendala lain. Dengan kebijakan tersebut, Bank semakin memperluas akses 

pembiayaan nasabah mikro dengan masuk ke nice market yang selama ini tidak 

terjangkau oleh pembiayaan konsumer. 

Dilihat dari pendekatan portofolio Warung Mikro, kebijakan tersebut 

berarti melakukan diversifikasi resiko. Pada kondisi tertentu, pada saat kondisi 

mikro mengalami penurunan, pasar pembiayaan multiguna kepada Golbertab di 

harapkan dapat mengkomensasi penurunan pertumbuhan pembiayaan dan 

peningkatan resiko. 

Perbankan selalu dituntut untuk lebih peduli terhadap UMKM sebagai 

pasar potensial dalam penyaluran kreditnya. Di lain pihak perbankan sendiri 

masih menghadapi sejumlah persoalan yang juga harus segera diselesaikan. 1 

Berbagai kebijakan dan peraturan telah dikeluarkan pemerintah agar perbankan 

lebih berorientasi kepada usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM). Program-

program pengambangan UMKM seperti penyediaan kredit likuiditas (KL), 
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keharusan memiliki portofolio kredit usaha kecil (KUK) sebesar 25 persen, 

serta pencantuman komponen KUK dalam laporan keuangan, merupakan salah 

satu bukti pentingnya kepedulian Bank terhadap UMKM. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki daya tahan yang tangguh 

dalam menghadapi gejolak dan berbagai masalah. Sejak terjadinya krisis 

moneter pada tahun 1998 yang diikuti oleh krisis ekonomi dan berbagai krisis 

lainnya, ditemukan suatu kenyataan bahwa ketahanan perekonomian 

sesungguhnya ditopang oleh UMKM. Oleh karena itu upaya untuk terus 

memberdayakan UMKM merupakan suatu tantangan yang harus selalu 

ditingkatkan, termasuk dukungan pembiayaan melalui perbankan. 

Beberapa lama ini BI telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai KUK. 

Dalam ketentuan tersebut antara lain menyangkut plafon kredit untuk usaha 

kecil maksimal Rp 500 juta dan Bank wajib menyantumkan jumlah kredit untuk 

usaha kecil, dalam publikasi laporan keuangannya. Menyusul ketentuan BI 

tersebut, kini sudah ada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah.  

Pada intinya, semua kebijakan itu menekankan perlunya perbankan 

memperhatikan usaha-usaha kecil. Akan tetapi yang menjadi persoalan bagi 

perbankan adalah ditengah ketatnya peraturan yang menghendaki agar 

perbankan beroperasi menurut prinsip perbankan yang sehat akan menemui 

kendala apabila dihadapkan dengan kondisi usaha kecil yang belum 

diberdayakan. Penerapan kelayakan tersebut mau tidak mau akan diterapkan 

oleh bank karena selain hal tersebut merupakan kewajiban dan keharusan, Bank 

pun mengharapkan jaminan keamanan atas dana masyarakat yang telah 

dihimpun, serta harapan mendapatkan return yang optimal. Sementara pada sisi 

lain, standar-standar tersebut masih menjadi masalah klasik bagi UMKM dan 

belum dapat dibenahi secara optimal. 
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1.2  Rumusan dan Pembatasan Masalah 

 a)  Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya pemasaran yang dilakukan bank syariah Mandiri KCP 

 Lawang Malang untuk pembiayaan golongan berpenghasilan tetap 

 melalui warung mikro?. 

2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri KCP Lawang    

 Malang dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan warung  

 mikro?. 

 b)   Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang jauh dari permasalahan maka 

peneliti membatasi permasalahan hanya pada masalah mekanisme peningkatan 

jumlah nasabah melalui pembiayaan warung mikro 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a.  Untuk mengetahui upaya pemasaran yang dilakukan bank syariah 

Mandiri KCP Lawang Malang pada pembiayaan golongan berpenghasilan 

tetap melalui warung mikro. 

b.  Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah Mandiri 

KCP Lawang Malang dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan 

warung mikro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Bank  

Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak bank 

dalam menerapkan pelayanan dan kualitas yang bersifat tabungan pendidikan 

bagi nasabah guna meningkatkan jumlah nasabah serta kepuasan nasabah dalam 

bertransaksi. 

2.  Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang menggunakan 

topik yang sama. 

 


