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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang 

Mahalnya harga ternak  dan  produk hasil peternakan 

yang dijual saat ini menjadi daya tarik yang luar biasa bagi 

para peternak. Peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan 

usaha menjadi motivasi para peternak untuk meningkatkan 

produksi. Keuntungan ini dirasakan oleh peternak baru atau 

para pelaku pengembang usaha peternakan yang akan memulai 

usaha ternak.  Usaha sektor peternakan merupakan subsektor 

dari sektor pertanian, sehingga pembentukan subsektor 

peternakan seperti usaha peternakan rakyat dapat dijadikan 

tolak ukur pembangunan ekonomi selain sektor industri. 

Pembangunan peternakan di Indonesia mayoritas masih 

mengandalkan usaha peternakan rakyat. Usaha peternakan 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani peternak, 

menciptakan lapangan kerja sekaligus turut meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Pedoman kemitraan usaha pertanian 

nomor 940/1997 menjelaskan bahwa kemitraan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, 

peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan 

kemampuan usaha kelompok mandiri (Sutawi, 2007). 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam usaha 

peternakan antara lain produktivitas masih rendah, kurangnya 

ketersediaan bibit ternak, biaya pakan tinggi, skala 

kepemilikan kecil dan mutu sumberdaya manusia masih 

rendah, sedangkan permasalahan di sektor tengah meliputi 

teknis budidaya dan ketersediaan lahan untuk produksi pakan 

menurun, konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan juga 
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modal usaha dari perbankan. Modal merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. 

Pemerintah telah meluncurkan berbagai kredit program 

dengan insentif yang diberikan kepada debitur terbatas berupa 

subsidi suku bunga dalam rangka membantu dan 

memberdayakan para petani dan peternak serta pelaku 

agribisnis melalui prosedur skim perbankan pada umumnya. 

Fasilitasi kredit program terfokus pada usaha budidaya dan 

belum banyak menyentuh aspek hulu dan hilir sektor 

pertanian, serta dengan plafon kredit yang masih relatif kecil, 

di lain pihak para petani dan pelaku agribisnis masih 

terkendala dalam hal menyediakan persyaratan agunan 

tambahan dalam mengakses kredit atau pembiayaan dari 

perbankan. 

Pembangunan perekonomian peternakan dapat dibangun 

dan ditumbuh kembangkan dalam lingkup usaha mikro yang 

sebagian besar banyak dikelola oleh masyarakat kecil dimana 

populasi dari penduduknya mendominasi sebagian wilayah, 

salah satunya adalah wilayah Kabupaten Kediri. Bank yang 

menjadikan agribisnis sebagai sektor unggulan di Kabupaten 

Kediri salah satunya adalah Bank Danamon. Bank Danamon 

sebagai lembaga pembiayaan yang dikenal dekat dengan 

masyarakat, khususnya di daerah pedesaan memiliki 

kontribusi dalam mendorong pengembangan sektor agribisnis 

pertanian dan peternakan dengan menerapkan kebijakan 

pembiayaan atau pemberian kredit yang digulirkan dalam 

sektor agribisnis. 

PT. Bank Danamon Cabang Sambi di Kabupaten Kediri 

telah menyediakan program atau produk khusus dalam 

pemberian kredit kepada usaha termasuk di dalamnya usaha 

perternakan. Penyaluran kredit usaha khususnya dalam sektor 
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peternakan dapat dilakukan secara langsung oleh Peternak 

ataupun Koperasi. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini: 

1. Bagaimana sistem pemberian kredit usaha peternakan 

terkait persyaratan, prosedur dan pelaksanaan yang telah 

diterapkan oleh Bank Danamon Cabang Sambi di 

Kabupaten Kediri? 

2. Bagaimanakah kualitas pelayanan dalam pelaksanaan 

sistem pemberian kredit usaha peternakan terhadap 

kepuasan nasabah di  Bank Danamon Cabang Sambi di 

Kabupaten Kediri? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pemberian kredit 

seperti persyaratan,  prosedur, dan pelaksanaan 

pemberian kredit usaha peternakan pada Bank Danamon 

Cabang Sambi di Kabupaten Kediri. 

2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pelaksanaan 

sistem pemberian kredit usaha peternakan terhadap 

kepuasan nasabah Bank Danamon Cabang Sambi di 

Kabupaten Kediri. 

 

1.4.  Manfaat 

Manfaat penelitian ini: 

1. Bagi peneliti dapat mengetahui berbagai hal yang 

berkaitan dengan kredit usaha di perbankan serta hal-hal 

yang mempengaruhi sistem pemberian kredit dari pihak 

bank terhadap nasabah. 
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2. Bagi peternak dapat mengetahui jenis kredit yang bisa 

dimanfaatkan untuk usaha peternakan yang 

dijalankannya, serta mengetahui prosedur dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan 

kredit dari Bank. 

3. Bagi pihak bank penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan referensi evaluasi internal untuk meningkatkan 

kualitas baik dari segi pelayanan maupun kualitas 

produk. 

4. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan kebijakan yang sesuai bagi peternak maupun 

pihak bank. 

5. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan di bidang perbankan 

yang berfokus pada kredit usaha khususnya pada bidang 

peternakan. 

 

1.5.  Hipotesis 

H1: Diduga keadilan pegawai berpengaruh terhadap 

        kepuasan nasabah 

H2: Diduga tanggung jawab pegawai berpengaruh terhadap 

        kepuasan nasabah 

H3: Diduga responsiveness (ketanggapan) pegawai 

        berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

 

1.6. Kerangka Konsep Penelitian 

Perkembangan bisnis usaha peternakan di Indonesia 

memunculkan berbagai bank yang menawarkan berbagai 

fasilitas layanan pengkreditan. Perbankan dapat membantu dan 

mendorong pembangunan peternakan melalui pemberian 

kredit kepada masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis. 
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Pembangunan peternakan di Indonesia masih mengandalkan 

usaha peternakan rakyat. Usaha peternakan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan petani peternak, menciptakan 

lapangan kerja sekaligus turut meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Bank yang menjadikan agribisnis sebagai sektor 

unggulan di Kabupaten Kediri salah satunya adalah Bank 

Danamon. Bank Danamon sebagai lembaga pembiayaan yang 

dikenal dekat dengan masyarakat, khususnya di daerah 

pedesaan, juga memiliki kontribusi dalam mendorong 

pengembangan dalam sektor agribisnis pertanian dan 

peternakan dengan menerapkan kebijakan pembiayaan atau 

pemberian kredit yang digulirkan dalam sektor agribisnis. 

PT. Bank Danamon Cabang Sambi di Kabupaten Kediri 

memberikan kemudahan bagi pengusaha industri ternak 

maupun pengembang usaha ternak di daerah Kabupaten Kediri 

dengan cara pemberian kredit usaha sektor peternakan. 

Penyediaan kredit usaha yang telah diterapkan oleh Bank 

Danamon diketahui masih terdapat beberapa kendala yang saat 

ini masih banyak ditemui oleh pengusaha ternak maupun 

pengembang usaha ternak, Kendala tersebut seperti penerapan 

pemberian kredit terkait prosedur, persyarataan, dan 

pelaksanaan yang belum diketahui oleh masyarakat luas antara 

kenyataan dilapangan dengan ketentuan seharusnya, serta 

penilaian mengenai kualitas pelayanan yang dapat diketahui 

melalui kepuasan yang dirasakan oleh nasabah yang telah 

melakukan kredit usaha peternakan di Bank Danamon cabang 

Sambi. Bagan kerangka konsep penelitian sistem pemberian 

kredit usaha peternakan disajikan pada gambar 1. 
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Gambar. 1 Kerangka Konsep Penelitian Sistem Pemberian 

                   Kredit Usaha Peternakan di Bank  Danamon 

                   Cabang Sambi Kabupaten Kediri. 

 

JASA KREDIT USAHA PETERNAKAN  

Indikator Sistem 

Pelayanan (X1) 

1. Transparansi (X1.1) 

2. Kedisiplinan (X1.2) 

3. Kemandirian (X1.3) 

4. Akuntablitas (X1.4) 

5. Keadilan (X1.5) 

6. Kepedulian Sosial 

    (X1.6) 

7. Tanggung Jawab 

    (X1.7) 

 Atribut Kualitas 

Pelayanan Jasa (X2) 

1. Reliability (X2.1) 

2. Responsiveness 

(X2.2) 

3. Assurance (X2.3) 

4. Emphaty (X2.4) 

5. Tangible (X2.5) 

Kepuasan Nasabah (Y) 

Pelayanan Jasa Pemberian Kredit 

1. Pelayanan jasa keseluruhan  

2. Atribut fisik keseluruhan 

Karakteristik 

Responden 

1. Jenis kelamin 

2. Pekerjaan 

3. Pendidikan 

terakhir 

4. Usia 

5. Sektor Usaha 

Peternakan 

1. Analisis 5C 

2. Analisis 5P 

1. Analisi 5C 

2. Analisis 5P 


