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Bcrkcmbangnya kegiatan ekonomi yang k1an menmgkat, maka al.an 

semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk m<:mbiayai kegiatan 

usaha Penumbuhan keg1atan ekonomi ataupun pertumbuhan kegiatan usaba 

sualu perusahaan berhubungan erat dengan perbankan. Sedangkan pengenian 

bank 1iu sendm adalah badan usaha yang mengh1mpun dana dan masyarakat 

dalam bentuk s1mpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredil dan atau bentuk-bentuk lainnya dalarn memngkatkan taraf hidup rakyat 

ban yak. 

Berkembangnya kegiatan ekonomi akan berpengaruh pada kebuluhan 

dana umuk membiayai keg1atan ekonomi tersebut, bruk dana untuk keperluan 

investasi maupun untuk modal kerja. Kcbutuhan dana lersebut scbagian 

d1peroleh dan sektor perbankan dalam bentuk pmjaman atau kredi! Hal mi 

sejalan dcngan bunyi Pasal 4 Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 

1ent:mg perubahan a1as 1..;ndang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nas1onal dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonom1 dan 

�tabilitas nasional ke arah pcningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

Mcngmgat peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam 

mcndukung pelaksanaan pcmbangunan nas1onal dalam rangka m erungkatkan 

pemcrataan p.:mbangunan. pertumbuhan ekonomi dan stab1litas nasional, ke 
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arah peningkaian taraf hidup rakyat banyak maka Jembaga perbankan harus 

pula merupakan suatu lembaga kepercayaan bagi tuntutan kebutuhan dana 

masyarakat dan rakyat banyak akan Jasa perbankan. 

"Usaha kecil adalah kegiat an ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memenuhi criteria kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan serta 

kepemilikan." 1 

Sedangkan dilihat dari perbankan atau Lembaga keuangan yang 

menyediakan dana lewat fasilitas kredit rersebut, kredit mempunyai kedudukan 

yang istimewn 1erutama di negara-negara yang sedang berkembang maupun 

negara-negara yang sudah maju, karena di negara-negara ini volume 

permintaan akan dana jauh letiih besar dari penawaran dana yang ada di 

masyarakat. Dengan demi kian, sektor perkreditan tetap merupakan salah satu 

sumber dana yang peniing untuk setiap jenis kegiatan usaha. 

Pentin!,'llya usaha kecil telah disadari di mana-mana, Usaha kecil telah 

mendapat perhatran yang mcnggembirakan dari Pemerintah dan masyarakat. 

Bcrbagai keringanan dan kemudahan yang disediakan pemerintah Indonesia 

untuk merangsang dan membma usaha kecil. 2 

Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan berusaha telah 

mendapat tcrnpat yang mantap. Banyak mcnyerap tenaga kerja 1lrut 

melancarkc.n perekonomian negara dan mampu hidup berdampingan dengan 

l 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil 
Singgih Wibowo, dkk. Petunjuk Mcndirikan Usaha Kecil, Cet 

Jakana 2004, h. 2. 
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perusahaan-pcrusahaan besar. D1aku1 bahwa usaha kec1l dapat memegang 

peranan penting dan menopang usaha besar Usaha kec1l JUga bers1fa1 lin�h 

yang mampu h1dup d1 sela-scla kehidupan usaha besar. Kebanyakan 

mcnggunakan strateg1 dengan membuat produk yang unik <Ian khusus 

sehmgga 11dak menghaqapi usaha besar sebagai pesaing. Usaha kecil juga 

bers1fat 1u.1·e� untuk mcn�c�ua1kan dengan keadaan 

J1ka seseorang akan mcndmkan perusahaan maka d1perlukan da!l3 

(modal) unruk memb1a)a1 scmua pengadaan sarananya. kemud1an. setell\h 

perusahaan berdin dan oeroperas1 maka selama operasinya d1perlukan Juga 

modal. Karena itu modal merupakan darah clan nafas perusah�an 

Untuk mendapatkan modal harus dapat mcminJam dari pihak lain di 

luar perusahaan derigan status utang. Dalam ha! ini Pemcrintah merupakan 

p1hak luar yang menyed1akan pinJaman modal tambahan melalu1 Bank dengan 

persyaratan nngan 

Keamaran atau safe!} yang dimaksud adalah bah1�a prestasi yang 

d1berikan dalam bentuk uang, barang atau jasa 11u betul-betul t::qamin 

pengembaliannya, schingga keuntungan (profitability) yang diharapkan itu 

dapat menjadi kenyataan. 

Keunrungan atau profitability merupakan tujuan dari pemberian kredit 

yang terjelma dalam bcntuk bunga yang diterima. Dan karena Pancasila adalah 

dasar dan falsafah negara k11a, maka tuJuan kredit tidak semata-mata mencan 

keunrungan. melainkan disesua1kan dengan rujuan negara yaitu untuk 

mencapai masyarakat yang ad1l dan makmur berdasarkan Pancastla 
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