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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Perbedaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah  

Di setiap Negara memiliki definisi UMKM yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari definisi 

UMKM di eropa (European Commission), usaha kecil didefinisikan sebagai usaha yang 

mempunyai tenaga kerja kurang dari 50 orang dengan aset sebesar kurang sama dengan 

10 juta euro dan omset sebesar kurang sama dengan 10 juta euro. Usaha menengah 

didefinisikan sebagai usaha yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 250 orang dengan 

aset sebesar kurang sama dengan 50 juta euro dan omset sebesar kurang sama dengan 43 

juta euro (European Commission,2009). 

 Indonesia sendiri, Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah tercantum pada Undang -

Undang Nomor 20 tahun 2008, Badan Pusat Statistik, dan departemen perindustrian dan 

perdagangan . Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa UMKM adalah  

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan asset maximal 50 juta 

Rupiah dan omzet  max. 300 juta Rupiah.  

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria 

usaha kecil ini memiliki asset lebih dari 50 juta Rupiah sampai 500 juta Rupiah dan 

omzet lebih dari 300 juta sampai 2.5 milyar.  

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan  atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
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bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. 

Kriteria usaha menengah ini memiliki asset lebih dari 500 juta Rupiah sampai 10 

Milyar dan omzet lebih dari 2.5 milyar sampai 50 Milyar. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2003), UMKM didefinisikan berdasar kuantitas 

tenaga kerja dan omset. Berdasarkan tenaga kerja yaitu Usaha kecil merupakan usaha yang 

memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha 

menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 

99 orang. Sedangkan berdasarkan omset, usaha kecil adalah usaha yang mempunyai asset 

tetap kurang dari Rp. 200.000.000,00 dan omset pertahun kurang Rp. 1.000.000.000,00. 

 

2.2 Kendala dalam Mengembangan UMKM  

Menurut Akyuwen, Wijaya, dan Suthapa (2010), negara berkembang yang mayoritas 

penduduknya miskin membutuhkan usaha mikro sebagai sumber pendapatan dan 

kesempatan kerja yang vital. Keberadaan UMKM mampu menyerap tenaga kerja, 

memperluas angkatan kerja, pemerataan pendapatan, mampu meningkatkan ekspor 

manufaktur dan menyediakan kebutuhan serta inovasi dalam perekonomian. 

Menurut Iyuk (2009), UMKM dapat bertahan dari krisis moneter karena mempunyai 

karakteritik umum yang positif. Karakteristik umum UMKM tersebut adalah mengandung 

muatan lokal yang cukup tinggi dalam proses produksinya, mengandung nilai kreativitas dan 

inovasi bernilai tinggi, telah menjadi pasar domestic sebagai pasar utama, lebih banyak 

menggunakan mata uang lokal (rupiah) dalam setiap transaksi, dan memproduksi berbagai 

produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari. 

UMKM yang mempunyai daya tahan terhadap krisis moneter memiliki berbagai 

permasalahan kompleks. Menurut Tambunan (2002), pemasalahan UMKM terdiri dari 5 

yaitu teknologi, kesulitan pemasaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) , bahan 
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baku, dan finansial. Masalah teknologi yang dihadapi UMKM adalah rata-rata UMKM 

menggunakan alat tradisional (manual) sehingga dengan teknologi seadanya umkm tidak 

dapat mencapai titik effisien dan effektif dalam produksi barang, masalah pemasaran yang 

dihadapi UMKM adalah tekanan yang timbul dari adanya persaingan baik di pasar domestik 

maupun pasar ekpor disebabkan karena produk yang serupa dengan usaha Besar. Masalah 

Sumber Daya Manusia, Masalah bahan baku yang dihadapi UMKM adalah tersedianya 

bahan baku atau input produksi yang semakin menipis, dan masalah permodalan juga 

menjadi masalah yang krusial bagi keberlangsungan UMKM, karena sektor modal 

mempengaruhi jumlah barang input, teknologi yang dipakai untuk melakukan produksi. 2 

masalah utama dalam pemodalan adalah mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja 

dan finansial jangka panjang untuk investasi. 

Menurut Setyobudi (2007), permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada 

UMKM (basic problems), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum 

yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran. 

Permasalahan mendasar secara garis besar mencakup : pertama, masih sulitnya akses 

UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya 

pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-

sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan 

(Wijono,2005). 

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berkaitan dengan kebutuhan 

modal. UMKM yang semakin berkembang, menyebabkan semakin besar pula peluang 

usaha yang dapat diakses. Dengan semakin meningkatnya akses, maka membutuhkan 

adanya dukungan dana. Pelaku UMKM menghadapi kendala dalam dukungan dana, rata -

rata pendanaan usaha UMKM dari dana pribadi. Dana pribadi kurang dapat menyokong 

usaha sehingga membutuhkan investasi dana dari lembaga keuangan seperti bank. Bank 

yang diharapkan menjadi  lembaga terakhir dalam pendanaan tidak dapat membantu karena 

persyaratan teknis yang rumit dan ketat. 
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Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), UMKM mempunyai kendala dalam pengajuan 

kredit perbankan antara lain perusahaan yang dianggap tidak layak, kurang informasi, tidak 

memiliki agunan dan NPWP. Persoalan bankable yang sesuai ketentuan prudential banking 

Bank Indonesia menjadi kendala ketidakmampuan UMKM menarik dana dari perbankan. 

prudential banking  yang diterapkan harus mengandung prinsip 5 C. menurut Kasmir (2004), 

5 C  adalah 1) Character yang melihat dari sifat atau watak calon debitur, 2) Capacity yang 

dilihat dari kemampuan calon debitur dalam membayar kredit, 3) Capital yang dilihat dari 

sumber pembiayaan calon debitur dalam menjalankan usaha, 4) Collateral yang dilihat 

tersedianya jaminan baik fisik maupun non fisik oleh calon debitur,5) Condition yang dilihat 

dari penilaian kredit dengan mempertimbangkan kondisi sekarang dan masa yang akan 

datang. 

Perkembangan memiliki arti yang sangat komplek. Menurut Thoha (1997), 

perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil untuk menjadi lebih baik. 

Pengembangan itu sendiri memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan bisa berupa 

tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa 

menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.  

Dari definisi pengembangan tersebut, maka yang dimaksud dengan pengembangan 

UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang 

lebih baik, dengan menyesuaikan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru. 

Pengembangan UMKM dirasakan dibutuhkan untuk menunjang program pembangunan 

nasional dengan meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 
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Adapun sasaran dalam pengembangan dan pembinaan UMKM, yaitu : 

1. Terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas 

2. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat 

3. Terwujudnya penyebaran indusrti yang merata 

4. Terciptanya UMKM yang semakin efisien dan mampu berkembang mandiri 

5. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek produk jadi, bahan 

baku baik untuk pasar dalam negeri maupun untuk di ekspor. 

Inti dari pembinaan dan pengembangan ini adalah upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang bermutu. Maka 

UMKM akan dapat tumbuh berkembang menjadi UMKM yang tangguh. Selain 

pengembangan melalui peningkatan sumber daya manusia, pengembangan bisa melalui 

pendanaan awal atau penunjang operasional UMKM. Pendanaan terkadang menjadi 

kendala pengembangan dikarenakan UMKM membutuhkan dana untuk peningkatan 

produksi yang diakibatkan adanya peningkatnya permintaan pasar. 

 

2.3 Pentingnya Kredit Bank pada UMKM  

Kredit dalam perekonomian sangat penting, dengan kredit seorang kelompok atau 

lembaga dapat memperoleh dana yang dibutuhkan baik dalam keadaan mendesak maupun 

tidak. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa latin yakni “credere” yang artinya percaya. 

Maksudnya adanya saling percaya antara pemberi kredit dengan penerima kredit  bahwa 

kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Penerima kredit mempunyai 

kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut (Kasmir,2003). 

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), kredit merupakan suatu benda yang intangible  

yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan 
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melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan 

konsumsi yang semuanya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.  

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah harga. 

Kehidupan perekonomian kredit menurut Hasan (1996) diharapkan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) modal atau uang 

2. Kredit dapat meningkatkan utility suatu barang 

3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat 

5. Kredit sebagai stabilitas ekonomi 

6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Kredit mempunyai fungsi, salah satunya untuk mengaktifkan dan meningkatkan 

manfaat dari potensi-potensi ekonomi yang ada. Dengan adanya bantuan permodalan 

berupa kredit, maka pengusaha baik industriawan, petani dan sebagainya bisa 

memproduksi atau meningkatkan produksi dari potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya. 

Ada empat macam manfaat dari kredit yaitu : utility of form (karena bentuknya), utility of time 

(karena waktunya), utility of place (karena tempatnya) dan utility of possession atau owner 

utility (karena pemiliknya) (Firdaus dan Ariyanti,2011). 
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2.3.1 Jaminan dalam Pengajuan Kredit 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam meminjam dana diperbankan memiliki 

beberapa kendala, salah satunya adalah jaminan. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), 

jaminan kredit terdiri dari tiga macam yaitu : 

a. Jaminan perorangan (borgtocht/personal securities/avalist) 

b. Jaminan kebendaan yang intangible (immaterial/tak berwujud) 

c. Jaminan kebendaan yang tangible (materiil/berwujud) 

Jaminan perorangan adalah suatu kesanggupan dari seseorang pihak ketiga sebagai 

penjamin (avalist) untuk kepentingan siberipiutang (dalam hal ini bank) untuk mengikatkan 

diri dalam memenuhi kewajiban yang berutang (dalam hal ini debitur) apabila debitur tidak 

memenuhi kewajibannya. Jaminan perorangan ini cara pengikatannya yaitu dituangkan 

dalam suatu pernyataan tertulis baik dibawah tangan atau notaris oleh penjamin sendiri 

dengan menyebutkan secara tegas bahwa ia sanggup memenuhi segala kewajiban debitur 

sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kredit bila debitur lalai memenuhi kewajibannya. 

Jaminan kebendaan yang Intangible atau jaminan kebendaan yang tidak terlihat ini 

adalah cessie dan endosssement. Cessie adalah penyerahaan hak atas kebendaan yang 

tidak terlihat seperti hak atas penagihan utang (receivables), hak sewa dan sebagainya. 

Cessie pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga jaminan tetapi lebih merupakan 

sumber pembayaran atas suatu utang. Jaminan ini atas dasar pertimbangan bahwa hak 

yang diserahkan kepada Bank tersebut hanya akan digunakan oleh bank bila debitur lalai 

menuaikan kewajiban (wanprestasi).  

Ada tiga macam cessie, yaitu cessie atas nama, cessie atas hak sewa dan cessie atas 

hak pakai. cessie atas nama,yaitu : debitur menyerahkan hak tagihan atas piutangnya 

(terhadap pihak ketiga) kepada bank dengan maksud bila terjadi wanprestasi, maka utang 

debitur kepada bank dapat dilunasi (diangsur) dengan cara bank menagihnya kepada pihak 

ketiga tersebut, tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur. cessie atas 
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hak sewa, yaitu : jaminan yang disertai dengan surat penyataan persetujuan dari pemilik 

tanah/bangunan. Dan cessie atas hak pakai, yaitu : jaminan dengan hak pakai suatu 

ruangan, bangunan atau toko yang timbul karena pemilikan, sewa atau hal-hal lain yang sah 

yang dapat diganti kepihak ketiga apabila debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan 

Endorserment adalah penyerahan surat-surat berharga yang memuat order clause (wesel, 

efek-efek, obligasi, dan lain-lain) kepada bank sebagai jaminan pemijaman dana. 

Jaminan kebendaan yang tangible / materiil, yaitu jaminan yang berupa benda/barang 

yang berwujud secara fisik baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang 

bergerak dalam kelompok ini ialah mesin-mesin, peralatan, kendaraan, perhiasan, 

bangunana/rumah diatas tanah sewa, inventaris kantor, barang-barang dagangan, hasil 

bumi dan sebagainya, cara pengikatannya dengan cara Fiducia atau Fiduciare Eigendoms 

Overdracth (F.E.O) dan Gadai . Sedangkan barang  tidak bergerak ialah tanah (status hak 

milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha), kapal laut berukuran 20M3 atau lebih, 

mesin-mesin berat yang melekat dengan lantai beton, cara pengikatan barang tidak 

bergerak yaitu Pembebanan Hak Tanggungan. 

 

2.3.2 Aspek Sosial Ekonomi dari Pemberian Kredit 

 Pemberian kredit bank tidak terlepas dari strategi pembangunan nasional dengan 

tujuan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.  Tujuan 

pemberian kredit adalah mendorong dan meningkatkan usaha debitur dan diharapkan 

peningkatan usaha tersebut. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), kredit bank dihubungkan 

dengan aspek sosial ekonomi yang memiliki manfaat bagi para stakeholdersnya, yaitu : 

a. Penyerapan Tenaga kerja, adanya bantuan kredit dari bank maka usaha debitur 

akan menjadi besar dan aktivitasnya meningkat sehingga diperlukan adanya 

tambahan-tambahan pegawai yang selama ini tidak mempunyai pekerjaan dengan 

demikian masalah pengangguran sedikit demi sedikit dapat dpecahkan. 
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b. Meningkatkan pendapatan pengusaha, makin besarnya usaha debitur maka 

penghasilan pengusaha meningkat berarti kesejahteraan pengusaha dan 

keuangannya akan menjadi semakin baik. 

c. Meningkatkan pendapatan karyawan atau pegawai, meningkatnya aktivitas 

perusahaan diharapkan pendapatannyapun akan lebih besar sehingga 

memberikan efek positif bagi kesejahteraan karyawan. 

d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan pemberian kredit maka 

hasil produksi menjadi lebih banyakdan juga lebih bervariasi atau beraneka ragam 

coraknya, sehingga pilihan konsumen semakin banyak dan semakin mudah. 

e. Menambah pendapatan bagi Negara dari sektor pajak, meningkatkan pajak 

penjualan atas hasil produksi yang meningkat, dengan semakin besarnya sautu 

usaha diharapkan adanya peningkatkan laba (profit). Dengan demikian pajak yang 

masuk ke kas Negara akan bertambahan. 

f. Menghemat devisa atau meningkatkan penerimaan devisa, kredit bank yang 

diserahkan kepada sektor produksi komoditi yang selama ini diimpor maka 

pemberian kredit ini berarti mengurang ketergantungan akan impor dan berarti pula 

menghemat penggunaan devisa. Sedangkan perusahaan yang diberi kredit dapat 

menghasilkan produk-produk yang bisa diekspor, itu berarti akan menambah 

penerimaan devisa. 

g. Adanya nilai tambah (Value Added), nilai tambah yaitu nilai yang bertambah pada 

nilai bahan baku setelah menjadi barang jadi dengan kata lain nilai tambah 

merupakan selisih nilai barang jadi dengan seluruh nilai bahan baku yang dipakai 

dalam proses produksi. 

h. Adanya peningkatan manfaat ekonomi (Internal Rate of Return / IRR dan 

Economic Rate of Return / ERR), Internal Rate of Return dapat memperkirakan 

sampai sejauh mana penanaman modal pada suatu proyek akan memberikan 

kemungkinan-kemungkinan keuntungan secara mikro ekonomi bagi perusahaan 

maupun sponsor. Sedangkan ERR dapat lebih memperkirakan manfaat secara 
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makro dengan adanya perhitungan dari penanaman modal pada suatu 

proyek/usaha terlebih dahulu.  

i. Manfaat tidak langsung, adanya manfaat tidak langsung dari pemberian kredit bank 

untuk kegiatan industri barang dengan berkembangannya industri bahan baku 

(multiplier effect) selain itu manfaat tidak langsung ialah adanya pengalihan 

teknologi. 

j. Pengaruh atas lingkungan hidup, yaitu memperhatikan keberadaan usaha/proyek 

tersebut tidak menggangu atau mencemari lingkungan hidup dan disyaratkan 

mendirikan instalasi pengolahan limbah. 

Ada beberapa alasan adanya permintaan kredit, menurut Fuady (1999) pada 

umumnya timbulnya kebutuhan kredit pada dunia bisnis ditunjukan untuk : 

a. Pendirian Perusahaan/Proyek Baru 

Pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan/proyek baru kemungkinan tidak 

memiliki dana sepenuhnya guna mendirikan perusahaan/proyek tersebut. Maka 

sebagian kebutuhana modal itu dipenuhi dari fasilitas kredit. 

b. Ekspansi Perusahaan 

Adanya kesempatan untuk melakukan ekspansi (perluasan) usaha perusahaan 

yang lebih luas lagi. Perluasan ini dibedakan atas : 

1. Perluasan Usaha Horizontal 

Yaitu meningkatkan kapasitas produksi yang telah ada. 

2. Perusahaan Usaha Vertikal 

Yaitu menambah variasi kegiatan usaha perusahaan. 

c. Rehabilitasi 

Adanya kebutuhan dana yang diperuntukan perbaikan/penyempurnaan peralatan 

yang dimiliki perusahaan. Kebutuhan dana perbaikan ini tidak sepenuhnya dari 

perusahaan melainkan ada dana dari bank dengan pengajuan kredit. 

d. Moderninasi 
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Perusahaan membutuhkan dana untuk memoderniasi peralatan yang telah jauh 

ketinggalan oleh pesaingnya sehingga berakibat tidaknya efisien dalam 

menjalankan usaha. 

e. Kebutuhan Modal Kerja Darurat 

Kebutuhan kredit selain berlatar belakang pengembangan untuk masa depan, juga 

terjadi dalam keadaan darurat. 

f. Modal Kerja Operasional 

Kredit yang digunakan dalam menjalankan operasional perusahaan yang biasanya 

habis rata-rata setiap tiga bulan 

 

2.4 Faktor yang Menentukan Suku Bunga Kredit  

Ada penetapan suku bunga, yang pertama adalah suku bunga yang timbul dari adanya 

seseorang yang menabung uangnya di bank dan yang kedua adalah adanya seseorang 

yang meminjam dana dari bank. Penetapan suku bunga tentunya berbeda antara peminjam 

sama penabung. Penetapan suku bunga lebih besar kepada peminjam, dikarenakan ada 

biaya operasional yang harus dikembalikan kepada pemiliki dana melalui perantara bank. 

suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk 

porsentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi 

dengan jumlah pinjaman (Karl dan Fair, 2001:635). 

Menurut Kasmir (2003), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan 

oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau 

menjual produknya atau harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki 

simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang 

memperoleh pinjaman).  

Suku bunga dinyatakan sebagai porsentase uang pokok per unit waktu. Bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus 
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dibayarkan kepada kreditur. (Sunariyah, 2004). Menurut Sunariyah dalam jurnal ekonomi 

Rosyetti (2010), tingkat suku bunga mempunyai beberapa fungsi pada suatu perekonomian, 

antara lain yaitu : 

a. Sebagai daya tarik bagi para penabung baik individu, institusi atau lembaga yang 

mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. 

b. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat control bagi pemerintah terhadap 

dana langsung atau  investasi pada sektor-sektor ekonomi. 

c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian. 

d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan produksi, 

sebagai akibatnya suku bunga dapat mengontrol inflasi. 

Suku bunga terbagi menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku 

bunga nominal adalah suku bunga yang mengabaikan inflasi sedangkan suku bunga riil 

adalah suku bunga yang memperhitungkan perubahan tingkat harga (Miskin 2008). 

Perbedaan penetapan suku bunga menurut Sukirno (2010) adalah adanya perbedaan 

resiko, jangka waktu pinjaman dan biaya administrasi pinjaman. Perbedaan resiko bagi 

usaha yang telah lama berkembang atau usaha yang tidak banyak resiko, maka akan 

membayar suku bunga yang lebih rendah dibandingkan usaha yang baru dan memiliki 

resiko yang tinggi. Jangka waktu pinjaman, semakin lama modal dipinjamkan maka semakin 

besar tingkat bunga yang harus dibayar usaha tersebut. Biaya administrasi pinjaman 

ditentukan besar kecilnya jumlah dana yang dipinjam, dengan kata lain pinjaman yang 

relative lebih kecil akan membayar suku bunga yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, 

pinjaman yang besar akan membayar suku bunga yang lebih kecil. 

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), harga atas kredit pada umumnya didasarkan 

pada konsep biaya dana bank (cost of fund), konsep biaya dana bank adalah biaya untuk 
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keperluan funding yang di mana biaya harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang 

berhasil dihimpun dari berbagai sumber, sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum 

yang harus selalu dipelihara bank. Tinggi rendahnya biaya bank sangat tergantung dari 

komposisi/jenis portofolio dana yang dihimpun. Tetapi  penentuan suku bunga bukan hanya 

saja pada cost of fund tetapi ada beberapa ketentuan yaitu : harga atas dasar orientasi 

permintaan/ kondisi nasabah, harga dengan orientasi pesaing dan penetapan harga tetap 

dan harga mengambang.  

I. Harga atas dasar orientasi permintaan/ kondisi nasabah terbagi dalam :  

a. Penentuan harga yang berbeda/diskriminasi harga yaitu jenis produk yang sama  

dijual dengan harga yang berbeda pada nasabah yang berlainan. 

b. Penentuan harga atas dasar tempat/wilayah yaitu dimana harga untuk produk 

yang sama ditentukan berbeda atas dasar tempat/wilayah. 

II. Harga dengan orientasi pesaing yaitu penentuan suku bunga berdasarkan harga 

produksi bank yang sejenis ditetapkan atas dasar harga yang berlaku pada bank-

bank pesaing.  

III. Penetapan harga tetap dan harga mengambang yaitu harga tetap dengan tingkat 

bunga tidak akan berubah sampai kredit berlaku sesuai dengan jangka waktunya, 

sedangkan harga mengambang, tingkat bunga berubah-ubah sewaktu-waktu 

(berfluktuasi) sesuai dengan pergerakan suku bunga di pasar uang. 

 

2.5  Metode Perhitungan Suku Bunga  

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011), ada tiga cara dalam melakukan perhitungan suku 

bunga kredit yaitu cara pertama dengan Flat Rate (Prorata), cara kedua dengan Sliding Rate 

(menurun) dan cara ketiga dengan Annuity (anuitas). Flat Rate (Prorata) yaitu sistem yang 

menekankan bunga kredit yang diberikan kepada nasabah setiap bulan sama atau tidak 

berubah , Sliding Rate (menurun) yaitu jumlah bunga akan turun seiring dengan saldo 
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pinjaman dan Annuity (anuitas) yaitu jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap 

setiap bulannya, namun dengan kompenen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin 

lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun. 

Cara perhitungan suku bunga : 

1. Flat Rate : 

  
           

 
 

Keterangan : 

A = Angsuran pokok kredit + bunga kredit, dimana A jumlahnya tetap 

meskipun pokoknya telah diangsur 

P = Jumlah pokok kredit awal/plafond sebelum diangsur 

i = Tingkat bunga kredit setiap bulan 

n = Jangka waktu kredit (dalam bulan) 

Sistem pengenaan bunga flat (prorate) ini cukup memberatkan debitur karena 

pada sistem ini utang pokok yang telah diangsur (dikembalikan) pada dasarnya 

masih dikenakan bunga (bunga dihitung atas saldo awal). Tingkat bunga dengan 

cara flat ini biasanya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga cara menurun (sliding 

rate), selain itu keuntungan dari sistem ini adalah angka perhitungan angsuran 

pokok dan bunga cukup dilakukan satu kali yaitu pada saat kredit mulai diambil dan 

selanjutnya dibuat daftar dan jadwal pembayaran setiap bulan yang dapat dijadikan 

pegangan bagi bank dan debitur. 

 

2. Sliding Rate : 

  
           

                 
 

 



24 
 

Keterangan : 

B = Jumlah bunga (dalam rupiah0 yang harus dibayar 

Sp = Saldo pokok kredit 

i = Tingkat bunga (dalam %) per bulan 

n = Jumlah hari perbulan 

 

Cara pengenaan bunga sliding ini bisa dikatakan lebih adil/fair baik bagi bank maupun 

debitur, karena bunga yang harus dibayar debitur dikenakan terhadap utang pokok yang 

masih tersisa. Namun perhitungan bunga harus dilakukan tiap-tiap bulan sesuai dengan 

saldo pinjaman yang tersisa. 

 

3. Annuity : 

  
              

        
 

B = P x i 

C = A - B 

Keterangan : 

A = Jumlah pembayaran angsuran (pokok + bunga) 

B = Jumlah pembayaran bunga per bulan 

C = Jumlah angsuran pokok per bulan 

P = Pokok kredit awal/plafond 

i = Tingkat bunga dalam persen per bulan 

n = Jangka waktu 

Pada sistem pengenaan bunga annuitas ini dilakukan atas sisa/saldo utang pokok 

dengan jumlah pembayaran yang harus disediakan sama setiap bulannya. Sistem ini lebih 

mudah diingat baik debitur maupun bank. 
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2.6 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Tahun Judul Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1 Paul Cook 2001 Finance and Small and 

Medium-sized Enterprise 

in Developing Countries 

Kualititatif  menunjuk kelemahan dan kesenjangan antara keuangan dan 

pengembangan UKM . Pertama , kurangnya rancangan 

tersendiri untuk membentuk keuangan yang digunakan oleh 

UMKM dan disediakan oleh lembaga pemberi pinjaman dan 

investor . Kedua , kurangnya hubungan antara bentuk 

keuangan dan kinerja perusahaan . Ketiga , berkaitan dengan 

perilaku perusahaan kecil dan menengah dengan berbagai 

bentuk keuangan . memprediksi bagaimana berbagai bentuk 

keuangan akan mempengaruhi alokasi keuntungan antara laba 

( deviden ) , investasi dan konsumsi dan efeknya pada bentuk-

bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan inovasi , 

pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia . 

Keempat , pada sisi pasokan keuangan pada lembaga-

lembaga formal dan informal sektor pinjaman dan penabung , 

dan lingkungan ekonomi makro , termasuk kebijakan ekonomi , 

kebijakan promosi , dan peran yang dimainkan oleh organisasi 

swasta , internasional dan pemerintah . 
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No Peneliti Tahun Judul Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

2 Leora Klapper* 2006 The role of factoring for 

financing small and 

medium enterprises 

Kuantitatif, 

Metode panel 

data 

Menunjukan pentingnya pertumbuhan ekonomi dengan 

pertimbangan pelayanan akses kredit yang baik. 

3 Thorsten Beck  

and Asli 

Demirguc-Kunt 

2006 Small and medium-size 

enterprises: Access to 

finance as a growth 

constraint 

Deskripsi 

(kualitatif) 

Akses keuangan merupakan kendala pertumbuhan yang 

penting bagi UMKM. Kendala UMKM mengakses keuangan 

adalah kekuatan hukum UMKM dan informasi yang sempurna 

dari lingkungan bisnis. Pada penelitian ini menemukan bahwa 

sistem keuangan yang didominasi oleh pemeritah ternyata 

kurang efektif dalam memberikan kredit UMKM. Dibadingkan 

bank asing yang lebih care ke UMKM 

4 YAN SHEN, 

MINGGAO 

SHEN, 

Zhong Xu, Ying 

Bai 

2009 Bank Size and Small- 

and Medium-sized 

Enterprise (SME) 

Lending: Evidence from 

China 

Kuantitatif, 

regresi TSLS  

menemukan bahwa diukur dengan jumlah aset, ukuran bank 

sebagai merupakan faktor signifikan untuk pinjaman UKM. 

bank kecil dan menengah memberikan kredit lebih besar ke 

UMKM dibandingkan bank besar di china.  

5 XIong Xiong, 

Guo Cui, Zhang 

Wei, Zhang 

2010 Loan Rate Pricing of 

SME financing based on 

Agent-based 

Kuantitatif, 

Agent-based 

Computational 

Tingkat bunga naik , pendapatan proyek beberapa perusahaan 

' tidak dapat menutupi biaya bunga yang dibebankan , dan 

tidak akan mengajukan pinjama. Ketika kenaikan suku bunga, 
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No Peneliti Tahun Judul Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

Yong-jie Computational Finance 

Approach 

Finance 

(ACF) 

risiko gagal bayar juga meningkat , sehingga tingkat 

pengembalian yang diharapkan menurun . Hal ini 

mencerminkan situasi dari batas tertentu : penjatahan kredit 

bank untuk UKM , yang berarti bahwa bank akan menolak 

pinjaman demi memaksimalkan pendapatan mereka , 

meskipun perusahaan mampu tingkat pinjaman yang lebih 

tinggi . 

6 P.Suresh, 

Dr.M.Akbar 

Mohideen 

2012 Small Medium 

Enterprise’s In India-

Issues and Prospects 

Kualitatif Sektor UKM adalah tulang punggung ekonomi , terutama di 

negara berkembang seperti India . Sektor ini menyumbang 8 

persen dari GDP negara itu , 45 persen dari output yang 

diproduksi dan 40 persen dari ekspor . UMKM menyediakan 

lapangan kerja bagi sekitar 60 juta orang melalui 26 juta 

perusahaan . Tenaga kerja terhadap modal di UMKM dan 

pertumbuhan secara keseluruhan di sektor UMKM jauh lebih 

tinggi daripada di industri besar . Distribusi geografis dari 

UMKM juga lebih bahkan . Dengan demikian , UMKM penting 

bagi tujuan pertumbuhan nasional dengan equity dan inklusi . 

7 Robby Yuwono 

dan R.R.Retno 

Ardianti 

2013 Analisa Faktor-faktor 

Penghambat 

Pertumbuhan Usaha 

Mikro dan Kecil pada 

Sektor Formal  di Jawa 

Kuantitatif, 

metode 

Confirmatory 

Factor 

Analysis 

Pada penelitian ini menemukan adanya faktor eksternal 

(kebanyakan pesaing memiliki kekuatan yang besar) 

merupakan faktor yang terbesar dalam menghambat 

pertumbuhan usaha mikro dan kecil pada sektor formal di Jawa 

Timur.  
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No Peneliti Tahun Judul Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

Timur   Ini bisa dilihat dari besarnya suku bunga dengan rata2 mean 

mencapai 3.31 dengan standar deviasi 1.08. 

8 Glently Kaunang 2013 Tingkat suku bunga 

pinjaman dan kredit 

macet pengaruhnya 

terhadap permintaan 

kredit UMKM di 

Indonesia 

Kuantitatif, 

metode 

analisis 

Ordinary Lest 

Square (OLS) 

Hasil analisis antara perubahan suku bunga terhadap 

permintaan kredit menunjukan koefisien regresi sebesar (-

0.7983) artinya setiap kenaikan tingkat Suku Bunga sebesar 

1% maka Permintaan Kredit akan turun sebesar 79,83%, 

ceteris paribus. 

NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Permintaan 

Kredit. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi NPL yaitu 

sebesar (-0.6438). Artinya setiap NPL mengalami penurunan 

sebesar 1% maka Permintaan Kredit akan naik sebesar 

64,37%, ceteris paribus. 

 

Penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat pendapat yang mendukung pemberian modal dari bank dalam upaya 

pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM ditinjau dari pemberian modal sangat dibutuhkan para pelaku usaha. Disamping itu, bukan 

hanya modal tetapi pengenaan suku bunga kredit yang terjangkau dan sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha. 
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2.3 Kerangka Pikir 

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi akan menyalurkan dana ke pihak UMKM 

dengan menerapkan suku bunga. Seberapa besar suku bunga akan mempengaruhi jumlah 

kredit yang diminta oleh pelaku usaha. Jumlah kredit yang disalurkan akan mempengaruhi 

perkembangan UMKM tersebut. Perkembangan UMKM dapat dilihat dari jumlah UMKM, 

tenaga kerja dan Omzet Penjualan. 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Ilustrasi Penulis 
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Penyaluran Kredit  UMKM 

Perkembangan UMKM 

Suku Bunga Kredit  
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2.4 Hipotesis 

Terkait permasalahan dalam penelitian ini, analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perkembangan UMKM antara lain 

tingkat suku bunga kredit dan pemberian kredit. Untuk menguji apakah variabel-variabel 

tersebut berpengaruh pada perkembangan UMKM, selanjutnya dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut ini :  Tingkat suku bunga kredit dan pemberian kredit berpengaruh positif 

terhadap perkembangan UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


