
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi cukup 

tinggi dalam perekonomian nasional, khususnya dalam membantu masyarakat 

membiayai usaha yang dijalankan. Peran bank bagi perkembangan dunia usaha 

juga dinilai cukup signifikan, dimana bank berperan besar dalam membantu 

permodalan dan pengembangan usaha masyarakat.  

Bank merupakan bisnis yang unik, yang menjalankan bisnisnya dengan 

menggunakan dana orang lain. Fungsi bank sudah banyak membantu Pemerintah 

dalam membangun dan mengembangkan usaha rakyat. Sesuai dengan Undang-

Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa bank adalah 

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan Bank 

Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998).  

Kredit merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber resiko 

operasi bisnis terbesar bagi bank. Sebagian besar dana operasional bank umum 

diputarkan dalam kredit, dimana sumber pembiayaan utamanya adalah Dana 

Pihak Ketiga (tabungan, deposito, dan lain-lain). Bila kegiatan-kegiatan bisnis 

yang dibiayai oleh kredit yang diberikan bank berhasil, maka operasi bisnisnya 
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pun akan berhasil. Namun jika bank terjerat dalam kredit bermasalah atau kredit 

macet, maka bank mengalami kesulitan yang besar. Memberikan kredit adalah 

pekerjaan yang mudah, namun untuk menarik kembali kredit terutama kredit 

macet tidaklah mudah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak bank harus 

dapat memberikan kredit hanya kepada debitur yang layak. Pihak bank harus 

dapat mengembangkan proses seleksi untuk menyaring debitur-debitur yang 

memperoleh kredit.  

Salah satu sektor usaha yang mempunyai peran yang sangat penting 

dalam pembangunan perekonomian nasional adalah usaha kecil, dimana usaha 

tersebut memiliki jumlah industri yang cukup besar dan terdapat dalam setiap 

sektor perekonomian. Bila dibandingkan dengan populasi pengusaha besar dan 

menengah, jumlah populasi pengusaha kecil memiliki porsi yang jauh lebih besar 

(Tabel 1). Namun banyak usaha kecil dan menengah yang kesulitan dalam 

mengembangkan usahanya, hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya modal usaha. 

Selain itu banyak pula usaha kecil yang belum memperoleh kredit dari bank, hal 

tersebut dikarenakan oleh lemahnya pengetahuan pengusaha kecil mengenai 

perbankan dan kepemilikan agunan, sehingga dianggap tidak memenuhi 

persyaratan teknis bank (tidak bankable). 

Bank XYZ merupakan salah satu bank yang berperan aktif dalam 

membangun perekonomian nasional, yaitu dengan menyalurkan pinjaman bagi 

pengusaha kecil di seluruh Indonesia dalam bentuk kredit. Kredit yang diberikan 

berorientasi pada pengusaha kecil atau mikro dengan maksimum pinjaman sebesar 

Rp100 juta. Kredit ini memberikan layanan kepada masyarakat yang menjalankan 
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bisnis mikro (micro finance) dengan menggunakan dana pinjaman yang sistemnya 

sangat sederhana dan mudah diperoleh.  

Tabel 1. Komposisi Pengusaha Menurut Skala Usaha 

No. Segmen Jumlah Pengusaha Pesentase (%) 

1 Usaha Besar 1.806 0.005 

2 Usaha Menengah 51.227 0.132 

3 Usaha Kecil 38.853.741 99.864 

 Jumlah 38.906.774 100 

Sumber: Depkop, 2004 

Walaupun pihak bank telah berusaha untuk memberikan kredit kepada 

debitur yang layak, namun tetap saja masih terdapat kredit-kredit yang 

bermasalah. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidaklancaran debitur dalam 

melakukan pembayaran angsuran, yang akhirnya menyebabkan tunggakan. Salah 

satu cara yang dilakukan pihak bank untuk mengantisipasi ketidaklancaran 

pembayaran angsuran adalah dengan melakukan penagihan kepada para debitur 

setiap bulannya. Namun pada kenyataannya kesempatan penagihan secara 

langsung oleh petugas bank sangat terbatas, tergantung dari waktu dan tenaga 

yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan selain melakukan penagihan, petugas 

bank juga harus sudah mulai melayani permintaan kredit yang diajukan oleh 

debitur-debitur yang baru maupun yang lama. Sehingga masalah ketidaklancaran 

pembayaran angsuran tetap terjadi.  

Sistem pembayaran kredit yang diberikan Bank XYZ berbeda-beda, hal 

tersebut dimaksudkan untuk mempermudah debitur dalam membayar kembali 

angsurannya. Sistem pembayaran tersebut ada yang dapat dibayar perminggu, 

perbulan, pertiga bulan, bahkan ada yang mengikuti siklus produksi usaha debitur. 

Sistem pembayaran yang mengikuti siklus produksi usaha debitur disebut dengan 

grace periode (GP). Sistem pembayaran grace periode biasanya digunakan oleh 
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debitur yang bergerak dibidang usaha pertanian, dimana siklus produksi usahanya 

memerlukan waktu yang cukup lama (lebih dari 1 bulan) untuk dapat memasarkan 

hasil usahanya. 

Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian makro Indonesia, 

penyaluran kredit Bank XYZ mengalami pertumbuhan baik. Sampai dengan bulan 

Januari 2008, Bank XYZ berhasil menyalurkan kredit untuk pengusaha kecil 

(mikro) sebesar Rp 32,5 triliun. Selain berupaya meningkatkan pertumbuhan 

kredit, Bank XYZ juga berupaya agar kualitas pinjamannya tetap terjaga. Agar 

kualitas pinjaman tetap terjaga, Bank XYZ harus dapat mengevaluasi dengan baik 

setiap kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga rasio NPL dapat terus 

terjaga. Berdasarkan data yang diperoleh, NPL Bank XYZ mengalami 

peningkatan dari akhir tahun 2006 sampai dengan awal 2008 sebesar 11%. 

Dengan begitu diperlukan suatu analisis yang dapat membantu pihak bank untuk 

menilai calon debitur.  

Keberhasilan suatu program kredit tidak saja dicerminkan oleh 

peningkatan produksi, akan tetapi juga oleh besarnya tingkat pembayaran kembali 

kredit yang diterima. Oleh karena itu kelancaran pembayaran kembali kredit 

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan penyaluran kredit.  Salah satu cara 

yang dilakukan Bank XYZ agar debitur dapat membayar angsurannya dengan 

lancar adalah dengan memberikan suatu insentif berupa pengembalian bunga. Jika 

debitur dapat membayar angsurannya tepat pada waktunya, maka debitur tersebut 

akan dikembalikan bunganya sebesar 25% setiap enam bulan sekali. Dengan 

adanya analisis yang mempelajari hubungan karaktersitik debitur terhadap 
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kelancaran dan ketepatan waktu pembayaran kredit, diharapkan dapat membantu 

pihak bank sebagai untuk menyempurnakan kebijakan pemberian kredit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kelancaran pembayaran angsuran kredit Bank XYZ? 

2. Bagaimana karakteristik debitur Bank XYZ? 

3. Faktor-faktor karakteristik apa yang mempegaruhi kelancaran pembayaran 

angsuran kredit? 

4. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan untuk kriteria penilaian calon 

debitur dalam pemberian kredit? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi tingkat kelancaran pembayaran angsuran kredit Bank XYZ. 

2. Mengidentifikasi karakteristik debitur Bank XYZ. 

3. Menganalisis pengaruh faktor-faktor karakteristik debitur terhadap kelancaran 

dan ketepatan waktu pembayaran angsuran kredit. 

4. Merumuskan penilaian calon debitur dalam pemberian kredit, dilihat dari 

aspek karakteristik debitur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak Bank XYZ, sebagai masukan dan saran mengenai kriteria penilaian 

calon debitur dilihat dari karakteristiknya. 

2. Bagi penulis, sebagai media untuk memahami lebih dalam mengenai analisis 

hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
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Penelitian dibatasi pada analisis karakterisitik debitur untuk golongan 

masyarakat pengusaha. Karakterisitik yang diteliti meliputi karakterisitik 

demografi, ekonomi dan usaha debitur. Berdasarkan analisis tersebut akan 

diperoleh rekomendasi penilaian calon debitur dalam pemberian kredit dilihat dari 

karaktersitik debitur dan usaha debitur. 




