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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara 

keuangan (financial intermediaries). Dimana bank bertugas menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup orang banyak. Di Indonesia misalnya penduduk 

miskin masih relatif banyak, yakni berjumlah 38 juta atau 16 persen dari total 

jumlah penduduk di Indonesia. Belum lagi penduduk yang setengah miskin. 

Untuk itu salah satu solusi agar angka kemiskinan di Indonesia dapat 

menurun adalah Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan harus lebih 

banyak mengalokasikan dana kepada mereka pengusaha kecil. Disamping itu 

dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu yang 

mencanangkan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Seiring dengan seruan Sekretaris Jenderal 

Perserikatan Bangsa-bangsa Kofi Annan agar dunia mencapai target 

Millenium Development Goals (MDG) di tahun 2015 untuk dapat mengurangi 

angka kemiskinan secara signifikan. (Hadinoto, 2007) 

Menurut Menko Perekonomian, UMKM merupakan salah satu 

andalan Pemerintah yang dianggap dapat langsung menurunkan kemiskinan 

dan menciptakan lapangan kerja. Usaha mikro pada umumnya merupakan 
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pintu masuk yang relatif mudah bagi orang-orang yang akan menjadi 

pengusaha pemula. Dalam hal ini bank pemerintah, pada awalnya hanya BRI 

yang sudah menembus pelosok desa menawarkan kredit kepada pengusaha 

kecil. Baru di tahun 2000-an, Bank Mandiri mulai memberikan kredit mikro. 

Bahkan beralihnya Bank Danamon ke kredit UMKM karena adanya 

“serbuan” bankir asing ke bank-bank tersebut, khususnya dari India yang 

memang ahli dalam penyaluran kredit ke UMKM. Mereka ini mengerti 

psikologi pedagang skala kecil di pedesaan atau pinggiran kota yang tidak 

tahu akses kepada bank. Bank swasta tersebut diantaranya yakni Bank 

Danamon, Bank NISP, Bank Buana dan sebagainya.  

Dalam jangka panjang, akan semakin banyak bank yang melakukan 

penetrasi ke kredit UMKM karena bunganya masih tinggi, antara 35-40 

persen. Bank-Bank masih terkesan malas menyalurkan kredit ke UMKM 

sehingga rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) masih sekitar 60% di tahun 2006 

karena para bankir umumnya menilai UMKM belum bisa menjadi saka guru 

perekonomian Indonesia di masa mendatang. Untuk penetrasi ke kredit 

UMKM dan mikro, bankir harus punya pengalaman bagaimana cara meneliti 

dan menagihnya. Ini perlu keahllian khusus. Di dalam praktik, bank mulai 

dapat memberikan kredit apabila UMKM telah dapat dikategorikan feasible  

dan bankable. Sedangkan UMKM yang telah feasible namun belum bankable 

perlu diberikan semacam subsidi sehingga bank terkadang meminta proteksi 

melalui pola penjaminan agar UMKM tersebut menjadi bankable. Kredit 

UMKM memberi margin bunga tinggi, disamping kemungkinan kredit macet 
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lebih rendah karena “orang kecil” biasanya lebih taat dalam membawa 

kewajiban utangnya. Hadirnya bank-bank swasta asing ke kredit UMKM dan 

mikro ini menciptakan iklim kompetisi yang baik bagi BPR yang masih 

menerapkan bunga tinggi. 

Saat ini industri perbankan kian gencar menggenjot kredit UMKM, 

sebab ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang 

Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis 

dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang 

mewajibkan bank memiliki 20% porsi penyaluran pinjaman UMKM secara 

bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif. Pencapaian 

target kredit/ pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank 

umum baik dengan pemberian kredit/ pembiayaan secara langsung dan/atau 

secara tidak langsung kepada UMKM. Untuk tahun ini, setidaknya bank 

harus memiliki porsi penyaluran kredit ke sektor UMKM sebesar 5% dari 

total pinjaman yang diberikan. Sementara, untuk 2016, 2017, dan 2018, 

porsi kredit UMKM dinaikkan bertahap masing-masing 10%, 15%, dan 

20% (finansial.bisnis.com). 

Dalam hal pemberian pinjaman kredit, bank biasanya menilai para 

calon nasabahnya dengan teliti dan cermat. Bank melihat orang yang 

mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang 

berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan 

melihat sebuah mutiara. Orang seperti ini adalah nasabah potensial untuk 

diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. 
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Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya Deramayang (2010) yang 

menyebutkan bahwa faktor kredibilitas calon debitur (Character, Capacity, 

Collateral, Condition, Capital, Constrain) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pengaruh penyaluran kredit. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hardinata (2014) bahwa umur usaha dan 

jumlah tanggungan keluarga yang mewakili variabel Capacity tidak 

signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. 

Sedangkan dalam hal monitoring, pihak bank seringkali kesulitan 

dalam menemui nasabahnya untuk mengetahui pertumbuhan usaha 

nasabahnya dengan langsung mendatangi ke tempat usahanya secara berkala. 

Selain itu bank juga terkendala kekurangan staf ahli, bank dalam memberikan 

kepercayaan kepada debitur seringkali disalahgunakan oleh debitur dengan 

cara menghindar. 

Taufiq (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa hambatan 

penyaluran kredit perbankan terlebih disebabkan karena faktor kekakuan 

administrasi perbankan. Untuk meningkatkan daya kemampuan penyaluran 

kredit perbankan Taufiq mengusulkan agar sistem pemberian kredit 

perbankan lebih berorientasi kepada nasabah kecil (Usaha Kecil Mikro) 

terutama, yang telah terbukti mampu bertahan di masa krisis. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian ini menggunakan 

variabel independen yakni analisis kredit UMKM, prosedur penyaluran kredit 

UMKM, monitoring penyaluran kredit UMKM, penanganan kredit 

bermasalah, hambatan kredit UMKM. Sedangkan variabel dependennya 
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adalah penyaluran kredit UMKM. Dimana indikator yang digunakan untuk 

penyaluran kredit UMKM (Y) adalah peraturan / regulasi BI. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit UMKM yang dilakukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia? 

2. Bagaimana analisis kredit UMKM yang dilakukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia? 

3. Bagaimana monitoring penyaluran kredit UMKM yang dilakukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia? 

4. Bagaimana penanganan kredit bermasalah Bank Rakyat Indonesia 

dalam penyaluran kredit UMKM? 

5. Apa saja hambatan yang dialami Bank Rakyat Indonesia dalam 

menangani penyaluran kredit UMKM yang bermasalah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui prosedur pengajuan kredit UMKM yang dilakukan oleh 

Bank Rakyat Indonesia. 

2. Mengetahui analisis kredit UMKM yang dilakukan oleh Bank Rakyat 

Indonesia. 
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3. Mengetahui monitoring penyaluran kredit UMKM yang dilakukan 

Bank Rakyat Indonesia. 

4. Mengetahui penanganan kredit bermasalah Bank Rakyat Indonesia 

dalam penyaluran kredit UMKM. 

5. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam penyaluran kredit UMKM 

yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi manajer atau pemilik perusahaan, agar dapat mendorong bank 

untuk memberikan perhatian lebih pada pelaksanaan penyaluran kredit 

oleh perbankan demi peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM). 

2. Bagi investor, memberikan informasi mengenai prospek kredit usaha 

mikro dalam dunia perbankan. 

3. Bagi ilmu pengetahuan khususnya manajemen perbankan dan 

perkreditan, memberikan gambaran mengenai penyaluran kredit usaha 

mikro dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalurannya. 

 

 

 

 

 


