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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan kendala dalam meningkatkan Usaha, 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan 

langsung meneliti ketempat terjadinya masalah yang penulis teliti untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini berlokasi di PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dengan mengambil 

pendekatan penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang 

menggambarkan bagaimana peran dan kendala PT Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM). 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dilihat dari segi peran PT 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin agar bisa 

terus menjaga konsistensi mereka sebagai lembaga penjaminan pembiayaan kredit 

Usaha, Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dalam hal menjaminkan pembiayaan 

nasabah bank syariah. Sedangkan pada segi kendala PT Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yaitu pada kendala sumber daya 

(resource constraint) dan pasar (market share). Pada kendala sumber daya 

(resource constraint), yang terjadi di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

seperti sumber daya manusia yang masih terbatas karena hanya ada satu orang 

perwakilan untuk dikantor cabang Banjarmasin. Pada kendala pasar (market 

share), yaitu kurangnya masyarakat mengetahui tentang asuransi kredit syariah, 

dimana kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan UMKM hanya sekedar 

menerima pinjaman atau kredit di bank syariah tanpa memikirkan untuk 

kedepannya yaitu apabila terjadi kredit macet atau risiko yang dialami nasabah 

bank syariah. Solusi untuk mengatasi kendala PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam meningkatkan UMKM yaitu 

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai asuransi kredit syariah melalui 

marketing PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin ataupun dari bank syariah itu sendiri agar tidak takut lagi ke 

depannya akan terjadi kredit macet pada pembiayaan UMKM. 



 


