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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Riset tentang pendampingan dan pemberdayaan UMKM menarik diteliti 

karena temuan sejumlah penelitian menunjukan hasil beragam (Ni Nyoman, 2017; 

Machmud, 2013; Irawan, 2012; Widiyanto, 2011; Munizu, 2010; Sriyana, 2010; 

Uswatun, 2010; Widiyanti, 2010; Obaidullah dan Toriqullah, 2008; Sarif dan 

Budiningsih, 2009; Winarni, 2006; Adiningsih, 2001). 

Hasil riset Ni Nyoman Sunariani (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan 

UMKM melalui pendampingan dan pembiayaan akan memberikan peningkatan 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pasar baik pasar domestic 

maupun pasar Internasional. Hal ini di dukung oleh penelitian Machmud (2013), 

Irawan (2012), Widiyanto (2011), dan Obaidullah dan Toriqullah (2008). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun (2010) bahwa 

pembiayaan dengan akad qardhul hasan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap perkembangan usaha kecil, tetapi masih membantu dalam penambahan 

modal dan kelangsungan hidup usaha. Temuan lain dari Munizu (2010), Sriyana 

(2010), Sarif dan Budiningsih (2009), Winarni (2006) dan Adiningsih (2001) 

bahwa UMKM di Indonesia masih banyak permasalahan – permasalahan yang 

belum terselesaikan sehingga pertumbuhan UMKM lambat. 

Seperti diketahui (UMKM) bagi masyarakat sangatlah berperan penting 

dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat dan memiliki peran penting bagi 
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Negara dalam membangun ekonomi negara. Disamping berkontribusi dalam 

membangun ekonomi nasional bagi negara, UMKM juga membantu Negara dalam 

menyerap lapangan kerja sebesar 89,2% ditahun 2016 (www.Kompas.com 

20/09/2019) sehingga dapat menekan tingkat penggguran yang menjadi 

permasalahan di Indonesia ini yang kemudian UMKM secara aggregat akan 

memberikan efek yang besar dalam aktivitas perekonomian secara makro, 

(Setyawati, 2009). 

Oleh karena itu,  UMKM dalam aktivitas perekonomian nasional sangatlah 

berperan penting dan merupakan bentuk implementasi nyata dari pengamalan 

ekonomi kerakyatan dalam menopang pembangunan ekonomi nasional 

(Tedjasuksmana, 2014). Disisi lain sektor UMKM memiliki kemampuan  bertahan  

dalam menghadapi krisis ekonomi 1998 dan 2008 ketika Indonesia dilanda krisis 

ekonomi pada saat itu (Alyas dan Rakib, 2017). 

Walaupun UMKM memiliki keunggulan dan peran penting dalam aktivitas 

perekonomian nasional, UMKM juga memipunyai berbagai macam rintangan 

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Permasalahan yang paling mendasar 

dihadapi oleh UMKM adalah : sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan bidang usahanya, memiliki 

permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya 

akses pemasaran produk (Anggraeni, et al., 2013).  

Lembaga keuangan adalah institusi yang memberikan jasa layanan keuangan 

kepada masyarakat dalam memperoleh akses jasa keuangan baik layanan jasa 

http://www.kompas.com/


3 
 

keuangan syariah maupun layanan jasa keuangan konvensional. Lembaga keuangan 

dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam membangkitkan sektor UMKM 

yang memberikan akses sumber-sumber pembiayaan kepada pelaku sektor UMKM 

dalam bentuk permodalan. Akan tetapi, dalam  realitas yang ada saat ini, 

permasalahan yang dihadapi oleh  UMKM adalah sulitnya UMKM untuk 

mengakses sumber - sumber pembiayaan tersebut (Irmawati, et al., 2013). 

Lembaga keuangan tidak hanya yang memberikan layanan jasa keuangan 

kepada masyarakat akan tetapi juga mempunyai fungsi lain yaitu untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan 

serta tercapainya stabilitas sistem keuangan sesuai dengan amanat yang tercantum 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif. 

Maka dari itu, untuk mewujudkan fungsi  lembaga keuangan sebagai institusi 

yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan 

kemiskinan, pencapaian stabilitas sistem keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan 

membentuk suatu inovasi melalui pilot project yang bernama “Bank Wakaf Mikro” 

yang berdiri di lingkungan pondok pesantren. Dalam menjalankan fungsinya Bank 

Wakaf Mikro hanya menyalurkan pembiayaan (financing) kepada nasabahnya dan 

tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (funding) dengan akad qordhul 

hasan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). 

Pinjaman tanpa bunga (Non Interest Loan) atau Qardhul hasan merupakan 

bentuk pinjaman kebajikan (benevolent loan). Landasan hukum yang dimemiliki 
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Qardhul hasan tercantum dalam  Al Quran (5:12, 57:18, 73:20, 64:17 dan 57:11) 

dan Al hadist.  Akad qardhul hasan menekankan pada aspek sosial yaitu untuk 

membantu  atau menolong pihak yang sedang mengalami permasalahan  keuangan. 

Widyanto, et.,al (2011) menunjukkan bahwa model pembiayaan qardhul hasan 

cukup efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang 

mampu. Penelitian lain menyatakan bahwa pembiayan qardhul hasan memiliki 

dampak positif dalam program pengentasan kemiskinan. 

Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas dukungan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak - pihak yang membutuhkan dana dalam usaha. Dalam hal ini, 

pihak-pihak yang membutuhkan dana tersebut merupakan masyarakat disekitar 

pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan untuk skala usaha mikro dengan 

akad qardh. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan per September 2019 Bank Wakaf 

Mikro telah mencapai 53 unit di 16 Provinsi dan telah menyalurkan pembiayaan 

sebanyak Rp 27,7 miliar kepada 21.557 nasabah di lingkungan Pondok Pesantren 

(www.Suarakarya.id 2/10/2019). 

Alasan pemilihan pondok pesantren sebagai tempat berdirinya Bank Wakaf 

Mikro dikarena pondok pesantren merupakan institusi keagamaan yang dekat 

dengan masyarakat. Selain itu usaha mikro menjadi sasaran dari penyaluran 

pembiayaan Bank Wakaf Mikro dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Pemilihan Pondok 

Pesantren Imam Syuhodo sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro 

disebabkan karena disekitar wilayah pondok pesantren tersebut masih banyak 

http://www.suarakarya.id/
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masyarakat yang memiliki keterbatasan modal usaha dan belum adanya 

pendampingan dalam mengembangkan usaha yang mereka miliki. 

Sementara itu, dalam acara peringatan Hari Batik Nasional yang dihadiri 

Presiden Joko Widodo tersebut, OJK turut menghadirkan dua BWM yang telah 

mengembangkan klaster nasabah pembatik, yaitu BWM Almuna Berkah Mandiri 

Bantul DIY dan BWM Bank wakaf Imam Syuhodo Sukoharjo sebagai wujud nyata 

industri jasa keuangan mendukung pelestarian batik sebagai produk Nusantara. 

Selain itu, dalam acara tersebut juga diserahkan dana pembiayaan kepada 3 

nasabah BWM dari klaster batik. Yakni, Suparmi, nasabah BWM Bankwakaf Imam 

Syuhodo Sukoharjo dari klaster pembatik tulis dengan pembiayaan Rp2 juta. Siti 

Yuringah nasabah BWM Almuna Berkah Mandiri Bantul dari klaster pembatik tulis 

klasik Nitik dengan jumlah pembiayaan Rp2 juta. Serta Zuni Widiastuti nasabah 

BWM Almuna Berkah Mandiri Bantul dari klaster pembatik tulis klasik Jawa 

dengan pembiayaan sebesar Rp2 juta. (www.Suarakarya.id 2/10/2019). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui 

peran Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo terhadap pendampingan dan 

pemberdayaan UMKM masyarakat melalui analisis SWOT. Maka penelitian ini 

diberi judul: “Peran Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Terhadap 

Pendampingan Dan Pemberdayaan UMKM Melalui Analisis SWOT (Studi 

Kasus Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo)” 

 

http://www.suarakarya.id/
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran koperasi lembaga keuangan mikro terhadap pendampingan 

dan pemberdayaan UMKM melalui analisis SWOT pada studi kasus Bank 

Wakaf Micro Imam Syuhodo Di Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Untuk menganalisis peran koperasi lembaga keuangan mikro terhadap 

pendampingan dan pemberdayaan UMKM melalui analisi SWOT pada studi 

kasus Bank Wakaf Micro Imam Syuhodo Di Sukoharjo.  

 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapatbermanfaat yaitu:  
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a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi koperasi lembaga keuangan 

mikro dalam perannya mendampingi dan memperdayakan UMKM di 

Sukoharjo. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu manajemen, yaitu analisis 

SWOT dalam pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Sukoharjo. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan peran pendampingan dan pemberdayaan 

terhadap UMKM. 

2. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data 

sekunder bagi kalangan aktivitas akademik lainnya yang akan melaksanakan 

penelitian dengan kasus yang sama ataupun aspek lain dimasa yang akan datang. 

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :  

a. Bagi penulis dapat menambah wawasan akan pentingnya peran 

koperasi lembaga keuangan mikro terhadap pendampingan dan 

pemberdayaan UMKM. 

b. Bagi koperasi lembaga keuangan mikro penelitian ini diharap dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan 

perannya sehingga dapat memberikan pendampingan dan 

pemberdayaan UMKM yang lebih baik.  

 

 


