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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini di Indonesia 

menuntut berbagai persyaratan untuk mencapai keberhasilan. Pembangunan ini 

terlihat dari meningkatnya kegiatan perekonomian yang berdampak langsung 

terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya peningkatan 

tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan finansial dari pelaku ekonomi. 

Dalam hal ini untuk melancarkan kegiatan ekonomi, keterlibatan sektor moneter dan 

perbankan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan 

ekonomi, mutlak diperlukan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat sektor moneter 

dan perbankan memang mempunyai fungsi yang mampu memberi pelayanan pada 

bekerjanya sektor riil, yakni baik kegiatan investasi, produksi, distribusi, maupun 

konsumsi. Salah satu dari upaya pelayanan tersebut dengan menyediakan fasilitas 

kredit untuk memperlancar kegiatan perekonomian.  

Sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang dimaksud dengan bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk lain-lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang 

banyak. Dengan demikian, usaha bank di Indonesia tergolong pada jenis-jenis 

usaha yang umumnya dilakukan oleh bank di banyak negara. Dari jenis-jenis usaha 

dimaksud, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi 
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intermediasi yang menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana 

(penyimpanan dana atau kreditur) dengan pihak yang membutuhkan dana 

(peminjam atau debitur). 

Ketika bank berhasil menghimpun dana dari masyarakat (funding), dana 

tersebut justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha 

alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana 

yang semuanya murah tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang 

menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membiayai imbal jasa berupa bunga. 

Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan bank dalam rangka 

menutup biaya-biaya lain serta mendapatkan keuntungan, maka bank berusaha 

mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk. Inilah yang disebut peran bank 

sebagai lembaga intermediasi.  

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha 

Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas 

bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi resiko yang 

terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu 

pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen resiko yang ketat 

(InfoBankNews.com, 2007).  

Penyaluran kredit memungkinkanmasyarakat untuk melakukan investasi, 

distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, 

distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang.Kelancaran 

kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tak lain adalah kegiatan 

pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai 

Agent of Development (Triandaru, 2006 : 9).  
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Warjiyo (2004 : 83) menyebutkan bahwa perilaku perbankan dalam penawaran 

kredit atau penyaluran kredit selain dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang 

bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), juga dipengaruhi oleh persepsi bank 

terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti 

permodalan atau CAR (Capital Adequacy Ratio), jumlah kredit macet atau NPLs 

(Non Performing Loan), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) yang merupakan 

perbandingan antara kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Selain itu 

ada indikator lain yang juga berpengaruh terhadap keputusan bank untuk 

menyalurkan kredit kepada debitur, yakni faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan 

yang tercermin dalam Return on Asset (ROA).  

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan mayoritas pelaku usaha di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, 

persoalan finansial khususnya permodalan merupakan kendala UMKM yang sering 

menghambat untuk pengembangan akses usahanya. Sehingga permodalan yang 

bersumber dari kredit perbankan (baik itu berupa kredit modal kerja ataupun kredit 

investasi) menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menutupi hambatan 

pengembangan usahanya.  

Di era sebelum krisis tahun 1997/1998, pada umumnya perbankan relatif 

enggan mengucurkan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Selain memerlukan keahlian khusus, aktivitas ini dianggap memiliki skala yang 

sangat kecil, sehingga perbankan lebih berminat menyalurkan kredit kepada 

korporasi untuk mempercepat pertumbuhan aset bank. Padahal selama ini usaha 

mikro dan kecil telah dianggap mampu memberikan peran dan kontribusi yang 

signifikan dalam perekonomian nasional, pada saat normal maupun pada saat krisis 

ekonomi. Peran ekonomi sektor UMKM sangat jelas, yaitu menyerap tenaga kerja 
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dalam jumlah besar sehingga menjadi komponen utama penciptaan lapangan kerja 

baru dan menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Biro 

PusatStatistikdanKementrianKoperasidan UKM tahun 2009, jumlah Usaha 

mikrokecil (UMK) tercatat 52,723 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. 

Kedua,potensinya yang besardalampenyerapantenagakerja, setiap unit investasi 

pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila 

dibandingkan investasi yang sama pada usaha besar. Pada tahun 2009 sektor 

UMKM mampu menyerap 96,211 juta tenaga kerja atau 97,3 % dari total angkatan 

kerja yang bekerja. Ketiga,kontribusi UMKM dalampembentukan PDB cukup 

signifikan yakni sebesarRp 2.280 triliundari total PDB Rp 5.294 triliun. 

Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha 
BesarTahun 2009-2010 

Indikator 

 Tahun 2009  Tahun 2010 
 

Perkembang
an (%) Jumlah 

Pangs
a 

(%) 
Jumlah 

Pangs
a (%) 

 Jumlah 
Unit 

Usaha 
(unit) 

 Usaha Mikro 
52.176.7

95 98,99 
53.207.5

00 98,85 1,98 

 Usaha Kecil  546.675 1,04 573.601 1,07 4,93 

 Usaha 
Menengah 41.133 0,08 42.631 0,08 3,64 

 Usaha Besar 4.677 0,01 4.838 0,01 3,43 

 Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(orang) 

 Usaha Mikro 
90.012.6

94 91,03 
93.014.7

59  90,98 3,34 

 Usaha Kecil  
3.521.07

3 3,56 
3.627.16

4 3,55 3,01 

 Usaha 
Menengah 

2.677.56
5 2,71 

2.759.85
2 2,7 3,07 

 Usaha Besar 
2.674.67

1 2,7 
2.839.71

1 2,78 6,17 

 PDB 
ADH 

Konstan 
2000 

(RpMilya
r) 

 Usaha Mikro 682.259 32,66 719.070 32,42 5,40 

 Usaha Kecil  224.311 10,74 239.111 10,78 6,60 

 Usaha 
Menengah 306.028 14,65 324.390 14,63 6,00 

 Usaha Besar 876.459 41,95 935.375 42,17 6,72 
Sumber : Kementrian Negara Koperasi dan UMKM, 2010 
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Selain UMKM ada usaha mikro, usaha mikro adalah usaha yang bersifat 

menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyatkecil (menegah).Usaha kecil 

menengah (UKM) di Indonesia di era reformasi ini mempunyai peranan yang sangat 

berarti dalam menunjang perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kenyataan realita yang ada saat ini, Banyak usaha besar mengalami keterpurukan 

sebagai akibat resesi ekonomi berkepanjangan, justru usaha kecil dan menengah 

(UKM) semakin bergairah untuk berkembang.Kriteria usaha mikro menurut undang-

undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecildanmenegahadalah, 

memilikikekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Hasil pengamatan ada beberapa hal yang menghambat pembinaan usaha kecil 

di Indonesia, diantaranya penghambat yang juga dapat dikatakan secara 

struktural,usaha kecil menengah umumnya di Indonesia menghadapi kendala-

kendalabersifat internal, yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih 

rendah,kelemahan dalam struktur permodalan, dan kelemahan dalam 

mengaksespermodalan, termasuk dalam manajemen modal kerja (Jan Hoesada, 

2008). Permodalan merupakan masalah klasik yang menghadang perkembangan 

UKM. Pada umumnya keberhasilan suatu usaha ditentukan dengan kecukupan 

modal yang dimiliki, dimana semakin besar dana yang tersedia memungkinkan 

tingkat keberhasilan suatu usaha mengalami kenaikan, karena pemilikan modal 

yang besar biasanya mampu bertahan dalam menghadapi persaingan di pasar.  

Kredit merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat memiliki 

pengaruh yang besar dalam kegiatan suatu usaha. UKM adalah skala bisnis yang 

memerlukan kredit sebagai tambahan permodalan dalam menjalankan dan 
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mengembangkan usahanya, dan Perbankan adalah lembaga keuangan yang 

mengeluarkan kredit.  

Kredit atau pinjaman merupakan kegiatan pokok yang menghasilkan 

keuntungan atau laba bagi bank. Tidak hanya bankyang mendapatkan keuntungan 

dari kegiatan kredit atau pinjaman, akan tetapi sektor UKM juga mendapat 

keuntungan tersebut karena kredit atau pinjaman merupakan salah satu faktor 

penting dalam menunjang kegiatan UKM itu sendiri. Hal ini karena kredit atau 

pinjaman dapat mendorong dan memperlancar kegiatan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan modal yang akan menyebabkan peningkatan produksi.Terkait dengan hal 

tersebut, makadapatdikatakanperbankanmemilikiperandan kontribusi 

dalamperekonomiansebagaipenyediapada sektor kredit (Altar, 2010;5) 

terutamapenyediakreditpada sektor informal (UMKM). Dalam Tabel 

1.2berikutdigambarkanperingkat Bank Umumberdasarkan kredit pada tahun 2010 

dimana Bank BRI masih berada di daftar paling atas dalam hal penyaluran kredit. 

Tabel 1.2Peringkat Bank UmumBerdasakan Kredit Juni 2010 (milyarrupiah) 
 

Peringkat  Nama Bank  Total Kredit 
Pangsaterhadap total 

kredit bank umum 
(persen) 

1  Bank Rakyat Indonesia Tbk 226.215 14,26 

2 Bank Mandiri (Persero) Tbk 194.145 12,24 

3 Bank Central Asia Tbk 131.002  8,26 

4  Bank Negara Indonesia Tbk 121.99 7,69 

5 Bank CIMB NiagaTbk 90.099 5,68 

6 Bank Danamon Indonesia Tbk 66.824  4,21 

7 Bank Pan Indonesia Tbk 47.921 3,02 

8 Bank Tabungan Negara Tbk 46.405 2,92 

9 
Bank Internasional Indonesia 
Tbk 44.389  2,8 

10 Bank PermataTbk 43.687 2,75 
Sumber : Statistik Bank Indonesia 2010 
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Oleh karena itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres No.6 Tanggal 8 

Juni 2007 tentang Kebijakan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. 

Itu merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah terhadap keberadaan sektor UKM 

yang ada di Indonesia. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran 

penting dalam penyaluran kredit juga memiliki perhatian yang lebih terhadap UKM, 

ini di tunjukan dengan diberlakukannya progran kredit bagi UKM untuk membantu 

UKM dalam mengatasi masalah permodalan yang selama ini dialami oleh UKM. 

 
Tabel 1.3Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Jenis Penggunaan 

(milyar Rupiah) 
 

  Jenis Penggunaan 
 Tahun 

2007 2008 2009 2010 

Modal Kerja  533,24 684,67  703,00 759,82 

Investasi  186,22  255,90  297,94  336,89 

Konsumsi  282,55  367,12  436,99  489,79 

Total 1.002,01  1,307,69  1.437,93 1.586,49 
Sumber : Statistik Bank Indonesia 2010 

 

Dalam hal penyaluran kredit perbankan terdapat tiga jenis penggunaan yaitu 

kredit modal kerja, kredit investasi, dankreditkonsumsi.Dariketigajeniskredit tersebut, 

kredit modal kerja yang paling besar bagiannya dalam total penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh Bank Umum. Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa penyaluran kredit pada 

Bank Umum terus meningkat sejak tahun 

2008danbagianterbesarnyaterdapatpadaKredit Modal Kerja. Oleh karena itulah 

Kredit Modal Kerja ini bisa sangat membantu bagi calon debitur UKM dalam 

mendapatkan suntikan modal. 



8 
 

Dari uraian di atas terlihat bahwa Bank BRI memiliki kontribusi yang besar 

dalam hal penyaluran kredit. Ini tak lepas dari pengalaman Bank BRI yang selama 

ini membantu permodalan usaha kecil dan menengah sehingga masyarakat sudah 

mengetahui dengan baik akan progam-progam kredit yang dapat diberikan oleh 

Bank BRI terhadap UKM.  

Tabel 1.4.LDR BRI KCP – RitelSekanca Malang Kawi 

 

NO BRI KCP 

Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 

Pinj. Simp. LDR Pinj. Simp. LDR Pinj. Simp. LDR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
BRI KCP 
LAWANG 

55,675 46,651 1,19 55,838 53,432 1,045 72,588 67,426 1,077 

2 BRI KCP BATU 64,228 20,881 3,08 78,554 30,687 2,5598 102,12 38,724 2,637 

3 
BRI KCP 
UNIBRAW 

71,899 35,673 2,02 86,004 38,875 2,2123 111,805 49,056 2,279 

4 
BRI KCP 
GONDANGLEGI 

16,555 7,969 2,08 33,184 18,279 1,8154 43,138 23,066 1,87 

5 BRI KCP SUKUN 8,681 4,593 1,89 40,352 16,164 2,4964 42,458 20,397 2,082 

TOTAL Mlg Kawi 1,204,912 789,481 1,53 1,528,624 1,355,450 1,1278 1,539,761 1,511,011 1,019 

Kanwil Mlg Ritel 12,828,024 10,229,913 1,25 15,082,810 13,433,784 1,1228 15,907,308 14,539,430 1,094 

Kanpus Ritel 208,123 255,928 0,81 252,489 333,652 0,7567 294,515 384,264 0,766 

 

Kemudian dilihat dari tabel selanjutnya, menunjukkan bahwa BRI KCP Sukun 

memiliki jumlah penyaluran pinjaman yang cukup rendah dibandingkan dengan KCP 

lain di wilayah Malang yaitu sebesar 42,458 pada 2011, 40,352 pada 2010, dan 

8,681 pada 2009, sedangkan rata-rata bank BRI Kanca Malang Kawi yaitu: 

1,539,761 pada 2011, 1,528,624 pada 2010, dan 1,204,912 pada 2009, bank BRI 

Kanwil Malang yaitu:15,907,308 pada 2011, 15,082,810 pada 2010 dan 12,828,024 

pada 2009. Bank BRI Kantor Pusat perkembangan pinjaman yaitu: 294,515 triliun 

pada tahun 2011, 252,489 triliun pada tahun 2010 dan 208,123 triliun pada tahun 

2009. Hal ini menyebabkan penulis ingin meneliti apakah BRI KCP Sukun telah 
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menjalankan analisis kredit yang dipergunakan oleh Bank pada umumnya dalam 

mengontrol jumlah pinjaman yang diberikan pada UKM, karena melihat dari situasi 

pada Bank BRI KCP Sukun pada tahun 2011 yang melakukan Stop Landingatau 

pembatasan jumlah kredit yang dikeluarkan akibat banyaknya jumlah kredit yang 

bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya. 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel umum yang biasa dijadikan 

acuan atau penilaian oleh pelaku analisis kredit dalam sebuah bank, apakah 

pengaju kredit atau calon nasabah tersebut layak atau tidak layak memperoleh 

realisasi kredit tersebut. Variabel-variabel yang digunakan adalah Collateral  yang 

diwakilkan oleh variabel Jumlah Agunan, Capacity yang diwakilkan oleh jumlah 

tanggungan keluarga, lama usaha, dan omset usaha. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulisan membahas masalah 

pemberian keputusan kredit usaha mikro di Bank BRI KCP Sukun Malang, 

denganjudul“Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja terhadap Usaha 

Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank BRI KCP Sukun Malang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang 

akan diangkat dan dikaji oleh penulis sebagai berikut:  

1. Seberapabesarpengaruhjumlahagunan, Umur usaha, Omset Usaha dan 

Tanggungan Keluarga terhadap keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja 

(KMK)? 

2. Dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, manakah 

variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pemberian 

Kredit Modal Kerja (KMK) 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Agunan, Umur Usaha, Omset Usaha 

dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap keputusan Pemberian Kredit 

Modal Kerja (KMK). 

2. Untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap 

keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK). 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. ManfaatTeoritis 

a. Dapatmemberikansumbanganpemikiranterhadappekembanganilmupen

getahuanpada mahasiswa Ilmu Ekonomi mengenai Kredit Modal Kerja 

(KMK) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

b. Dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan sebagai 

masukan bagi peneliti selanjutnya. 

2. ManfaatPraktis 

a. Bagipeneliti 

adalahsebagaitambahanbuktiempirisataskemampuananalisakreditsecar

akualitatifmaupunkuantitatifdalammempengaruhikeputusanpemberiankr

edit. 

b. Bagimanajemen Bank BRI KCP Sukun Malang 

adalahsebagaimasukanuntukmembuatkeputusanpemberiankredit yang 
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didasarkanpadaanalisakreditcalondebitur, sehingga Bank BRI KCP 

SukunMalang dapatmempertimbangkantingkatresiko yang 

akandihadapisebelum Bank BRI KCP Sukun Malang 

menyalurkankreditnyakepadacalondebitur. 

c. Bagipihaklain, 

penelitianinidiharapkandapatmenjadiacuandanreferensidalammelakuka

npenelitianselanjutya yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


