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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sistem Perekonomian Indonesia telah mengalami banyak peningkatan hal ini 

mendorong sektor keuangan untuk lebih aktif dalam peran intermediasinya agar 

arus perekonomian semakin lancar. Kemajuan sektor keuangan ini menjadi salah 

satu tolok ukur perekonomian, namun kemajuan ini juga akan berpengaruh 

terhadap persaingan antar lembaga keuangan untuk tetap bisa bertahan dalam 

menghadapi permasalah tersebut.  

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, bank 

umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan 

antara bank umum dan BPR dalam operasionalnya yaitu BPR dilarang melakukan 

transfer dan menerima giro sehingga keterbatasan operasional ini dapat 

mempengaruhi sumber likuiditas BPR. Selain itu, ruang lingkup operasional dari 

BPR lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.  

Lembaga – lembaga pendamping dan penunjang seperti perbankan 

merupakan  salah satu komponen penting yang tidak terlepas dari upaya 
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pengembangan UMKM. Lembaga keuangan perbankan sangat bermanfaat bagi 

Usaha Mikro, Kecil Menengah dalam hal pemberian sumber modal. Lembaga 

keuangan perbankan yang memberikan sumber modal khusus bagi Usaha Mikro, 

Kecil, Menengah (UMKM) adalah BPR. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat 

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR bahwa untuk mendorong 

terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang 

mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan 

pengusaha kecil. Dengan demikian kehadiran BPR diorientasikan untuk 

membantu mengembangkan UMKM serta melayani kebutuhan perbankan bagi 

ekonomi lemah yang belum terjangkau oleh bank umum.  

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memegang peran penting terutama 

dalam penyerapan tenaga kerja. Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebesar 

97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Menurut data yang dihimpun oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro, kecil, menengah pada tahun 

2012 mencapai 55.534.592 unit dari jumlah keseluruhan yang ada. Hal ini 

menandakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) memiliki peran 

yang cukup besar dalam memajukan  pertumbuhan perekonomian Indonesia, 

selain itu UMKM juga berperan dalam  memperluas lapangan pekerjaan dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa UMKM 

yang mengalami peningkatan juga merupakan pangsa pasar bagi lembaga 

pembiayaan, namun UMKM sulit untuk mengakses kredit ke perbankan 

khususnya bank umum. Hal ini salah satu kendala yang dihadapi UMKM dalam 

mengembangkan usahanya. Permasalahan yang lain yang disampaikan oleh Abu 
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Rizal Bakrie (Republic Online, 2005) dalam Dian (2011), menyatakan bahwa 

persoalan yang sejak dahulu dihimpit oleh UMKM cenderung klasik yaitu sumber 

daya manusia dan permodalan. Oleh karena itu BPR dihrapakan mampu 

memberikan pelayanan perbankan secara khusus kepada masyarakat yang belum 

dapat dijangkau oleh bank umum. Agar mampu memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan masyarakat, BPR harus secara professional menempatkan 

diri sebagai perusahaan perbankan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.  

Salah satu lembaga keuangan atau perbankan yang nyata menunjukkan 

dukungan, peran, dan fungsi intermediasinya selama ini dalam pengembangan 

UMKM adalah BPR (Hadad dkk, 2004) dalam dian (2011). Berdasarkan Undang 

– Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, salah satu fungsi BPR adalah 

memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak 

memiliki akses ke bank umum. Tujuan pendirian BPR diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan jasa pelayanan bagi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu BPR 

mempunyai peran penting dalam mengembangkan UMKM khususnya mengenai 

bantuan dalam meningkatkan permodalan bagi UMKM. 

BPR yang memberikan fasilitas kredit kepada UMKM adalah BPR Jatim. 

BPR Jatim memiliki 24 cabang yang beroperasi di wilayah Jawa Timur salah 

satunya adalah BPR Jatim Cabang Probolinggo. BPR Jatim cabang Probolinggo 

memberikan kredit kepada nasabah khususnya UMKM yang baru merintis usaha 

ataupun yang sudah menjalankan usahanya. Sesuai dengan visi dari BPR Jatim 

yaitu dituntut untuk menjadi bank yang focus di UMKM sehat dan berkembang 

secara wajar, maka BPR Jatim Cabang Probolinggo ini memberikan kredit kepada 
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pelaku UMKM dengan plafond antara Rp 5 juta – Rp 150 juta yang dinamakan 

dengan Kredit Modal Kerja. 

Sesuai dengan UU Perbankan No. 7 tahun 1992, tentang kredit dapat 

diartikan sebagai penyediaan pinjaman atau utang oleh pihak pemberi kredit 

berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak – pihak yang terkait, 

dimana pihak terkait penerima kredit mempunyai kewajiban untuk 

mengembalikan pinjaman tersebut sebelum jatuh tempo. Pemberian kredit ini 

merupakan salah satu kegiatan pokok dari BPR Jatim Cabang Probolinggo, maka 

sebelum menyetujui untuk memberikan kredit kepada debitur pihak BPR Jatim 

Cabang Probolinggo perlu untuk melakukan penilaian terhadap debitur yang 

mengajukan kredit tersebut. Kepercayaan merupakan salah satu unsur yang 

terdapat didalam kredit. BPR Jatim Cabang Probolinggo sebagai pihak pemberi 

kredit harus merasa yakin bahwa penerima kredit nantinya dapat mengembalikkan 

bunga serta pinjaman pokok sesuai batas waktu yang telah disepakati.  

Dalam penyaluran kredit oleh BPR Jatim Cabang Probolinggo kepada para 

pelaku UMKM, didalamnya pasti terdapat suatu risiko gagal bayar yang dialami 

oleh BPR Jatim Cabang Probolinggo. Risiko gagal bayar oleh pelaku UMKM dari 

BPR Jatim Cabang Probolinggo ini dipicu oleh beberapa faktor yang 

menyababkannya. Faktor – faktor yang menjadi penyebab dari adanya gagal bayar 

yang disebabkan oleh para pelaku UMKM ini tidak lepas dari kemampuan debitur 

dalam mengembalikan kredit yang dipinjamnya. Kemampuan debitur dalam 

mengembalikkan kredit juga dipengaruhi oleh faktor psikologi dari debitur itu 

sendiri. Faktor psikologi disebutkan dalam teori dari Litner (1998 : 7) dalam Arie 

Widyastuti, MIB tentang  perilaku keuangan yaitu suatu ilmu yang mempelajari 
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bagaimana manusia menyikapi dan bereaksi atas informasi yang ada dalam upaya 

untuk mengambil keputusan yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian 

dengan memperhatikan risiko yang melekat di dalamnya (unsur sikap dan 

tindakan manusia). Terdapat tiga faktor yang mendasari manusia dalam 

mengambil keputusan dalam hal keuangan salah satunya adalah Risk attitude 

bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak menyukai risiko, oleh karena itu 

dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan kemampuan membayar 

kredit, manusia juga menggunakan faktor psikologi mereka agar dalam 

mengambil keputusan tidak menimbulkan kerugian yang besar.  

Dari fenomena yang telah dipaparkan di latar belakang, terdapat beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur / pelaku UMKM dalam 

membayar kredit yang dipinjamnya, antara lain : 

1. Variabel jumlah tanggungan keluarga, variabel jumlah tanggungan keluarga 

akan mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kredit. Menurut Luh 

Ikka (2013) dalam penelitiannya mengatakan semakin banyak (anggota 

keluarga) jumlah tanggungan keluarga, maka akan semakin meningkat pula 

beban hidup yang harus dipenuhi dan pengeluaran yang dikeluarkanpun 

semakin besar, sehingga sebagian dari penghasilan yang diterimanya akan 

teralokasikan untuk kebutuhan bukan untuk kewajiban membayar kredit. 

2. Variabel tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

maka semakin luas wawasan dan pengetahuan yang dimiliki untuk 

mengaktualisasikan potensi dirinya termasuk dalam kemampuan berbisnis dan 

mengelola usaha. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan para pelaku 

UMKM dalam membayar kreditnya, sehingga dengan tingkat pendidikan yang 
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rendah pelaku UMKM kemampuannya dalam membayar kredit secara lancar 

menjadi semakin rendah juga (Thoha, 2000) dalam Luh Ikka (2013). 

3. Variabel omzet usaha, variabel omzet usaha ini akan berpengaruh terhadap 

kemampuan pelaku UMKM dalam membayar kredit yang dipinjamnya. 

Semakin tinggi omzet / pendapatan yang dihasilkan menunjukkan kapabilitas 

perusahaannya yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga 

kemampuannya untuk membayar angsuran kredit akan lebih meningkat. (Luha 

Ikka, 2013) 

4. Variabel pengalaman usaha menurut Luh Ikka (2013) diduga berpengaruh 

positif terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam membayar kredit secara 

lancar karena pengalaman usaha yang kini semakin lama akan dapat 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan debitur dalam mengelola 

usahanya sehingga mendukung keberhasilan usahanya.  Keberhasilan usaha 

tersebut menjamin memperoleh keuntungan/pendapatan yang tinggi sehingga 

dapat dijadikan sebagai sumber pembayaran angsuran kredit yang 

dipinjamnya. 

5. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank, maka akan 

semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya, 

sehingga pemberian jumlah pinjaman yang lebih besar akan menimbulkan 

suatu risiko dengan terhambatnya kemampuan pelaku UMKM membayar 

dengan lancar. Oleh karena itu, variabel jumlah pinjaman diduga berpengaruh 

positif terhadap kemampuan pelaku UMKM dalam membayar kredit (Luh 

Ikka, 2013). 
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6. Variabel jangka waktu pengembalian kredit, semakin lama jangka waktu 

pengembalian maka angsuran bulanannya relative ringan sehingga lamanya 

jangka waktu pengembalian kredit yang diambil oleh debitur pelaku UMKm 

akan mempangaruhi kemampuannya dalam membayar kredit yang 

dipinjamnya (Luh Ikka, 2013). 

Berdasarkan variabel yang dijelaskan diatas yang mempengaruhi 

kemampuan membayar kredit apabila terdapat risiko gagal bayar seperti diatas 

dan jika terjadi terus menerus maka dampaknya juga akan berakibat pada kinerja 

keuangan dari BPR Jatim Cabang Probolinggo yaitu melemahnya profitabilitas 

dari BPR Jatim Cabang Probolinggo sehingga lalu lintas pembayaran dari BPR 

Jatim Cabang Probolinggo akan menurun. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

faktor apa saja dari variabel diatas  yang mempengaruhi kemampuan debitur 

dalam mengembalikkan kredit yang dipinjamnya kepada BPR Jatim Cabang 

Probolinggo maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul 

:“PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU, KARAKTERISTIK 

USAHA, KARAKTERISTIK KREDIT TERHADAP KEMAMPUAN 

DEBITUR MEMBAYAR KREDIT PADA BPR JATIM CABANG 

PROBOLINGGO” (Studi Pada Nasabah UMKM Kota Probolinggo). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, faktor – faktor yang mempengaruhi 

kemampuan debitur dalam hal membayar kredit terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

karakteristik individu debitur, karakteristik usaha, dan karakteristik kredit 

sehingga diperoleh rumusan masalah yaitu : 

1. Apakah jumlah tanggungan keluarga mempengaruhi kemampuan debitur 

dalam membayar kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

2. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan debitur dalam 

membayar kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

3. Apakah omzet usaha mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar 

kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

4. Apakah pengalaman usaha mempengaruhi kemampuan debitur dalam 

membayar kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

5. Apakah jumlah pinjaman mempengaruhi kemampuan debitur dalam 

membayar kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

6. Apakah jangka waktu pengembalian mempengaruhi kemampuan debitur 

dalam membayar kredit pada BPR jatim Cabang Probolinggo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah tanggungan keluarga 

terhadap kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM 

Cabang Probolinggo. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM Cabang 

Probolinggo. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh omzet usaha terhadap 

kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM Cabang 

Probolinggo. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelaman usaha terhadap 

kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM Cabang 

Probolinggo. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah pinjaman terhadap 

kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM Cabang 

Probolinggo. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jangka waktu pengembalian 

terhadap kemampuan debitur dalam membayar kredit pada BPR JATIM 

Cabang Probolinggo. 

 

1.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut : 

a. Bagi pihak bank 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai gambaran bagi para 

pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan kredit, khususnya dalam menyalurkan kredit yang lebih efektif bagi usaha 

mikro, kecil dan menengah. 
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b. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi yang 

ingin melakukan penelitian selanjutnya sebagai salah satu sumber informasi. 

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada 

umumnya dan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan 

kepustakaan guna menambah pengetahuan mengenai dunia perbankan. 

c. Bagi penulis 

 Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan di bidang perbankan, 

dapat menerapkan disiplin ilmu yang di dapat saat kuliah,  berpikir kritis dan 

sistematis serta mengaplikasikan teori. 

 


