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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasca krisis tahun 1997 dan krisis ekonomi global tahun 2008 di Indonesia, 
UMKM mampu membuktikan bahwa sektor ini mampu menjadi tumpuan bagi 
perekonomian nasional. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih 
besar terhadap  segmen UMKM, karena telah terbukti bahwa segmen UMKM 
mempunyai andil yang sangat besar menjaga eksistensi bangsa Indonesia dalam 
menghadapi krisis yang berkepanjangan. Ketika terjadi krisis ekonomi di 
Indonesia, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan 
berhenti aktifitasnya, segmen UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi 
hal tersebut. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan 
usaha besar yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan 
dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Berikut 
ditampilkan pada Tabel 1 mengenai perbandingan perkembangan antara usaha 
mikro dan usaha besar. 

 
Tabel 1. Perkembangan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar 

Unit Usaha Satuan 
2011* 2012** Perkembangan 
Jumlah Jumlah Jumlah Persentase (%) 

Usaha Mikro (Unit) 54.559.969 55.856.176 1.296.207 2,38 
Usaha Kecil (Unit) 602.195 629.418 27.223 4,52 
Usaha Menengah  (Unit) 44.280 48.997 4.717 10,65 
Usaha Besar (Unit) 4.952 4.968 16 0,32 
Total (Unit) 55.211.396 56.539.560 1.328.163  

Keterangan: *) angka sangat sementara, **) angka prediksi   
Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang 
sangat signifikan baik terhadap penyediaan lapangan kerja maupun terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 
persen atau sekitar 107 juta orang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor yang 
sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. Berdasarkan data 
tahun 2012, sekitar 97 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala 
UMKM dan dengan demikian, UMKM sangat berpotensi dalam meningkatkan 
pendapatan negara melalui pajak. Besaran proporsi Produk Domestik Bruto 
(PDB) dari sektor UMKM mencapai angka sekitar Rp. 4,869 triliun atau 59,08 
persen dari PDB nasional. Sumbangan PDB UMKM terhadap PDB nasional dan 
jumlah tenaga kerja yang terserap oleh UMKM pada tahun 2012 dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia tahun 2012 

Indikator Satuan 
2012* 

Jumlah persentase (%) 
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar) 8.241.864,3  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rp. Milyar) 4.869.568,1 59,08 

- Usaha Mikro (Rp. Milyar) 2.951.120,6 35,81 
- Usaha Kecil (Rp. Milyar) 798.122,2 9,68 
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Tabel 2. Sumbangan UMKM terhadap perekonomian Indonesia tahun 
2012 (lanjutan) 

Indikator Satuan 
2012* 

Jumlah persentase (%) 
- Usaha Menengah (Rp. Milyar) 1.120.325,3 13,59 

Usaha Besar (Rp. Milyar) 3.372.296,1 40,92 
Tenaga Kerja (Orang) 110.808.154  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Orang) 107.657.509 97,16 

- Usaha Mikro (Orang) 99.859.517 90,12 
- Usaha Kecil (Orang) 4.535.970 4,09 
- Usaha Menengah (Orang) 3.262.023 2,94 

Usaha Besar (Orang) 3.150.645 2,84 
Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 
Keterangan: *) angka sangat sementara 

 
UMKM diharapkan dapat terus tumbuh sehingga kontribusinya terhadap 

PDB dan pertumbuhan ekonomi makin besar serta PPN dan PPh dari UMKM 
dapat terserap dan dapat menambah optimalisasi penerimaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perekonomian akan mengalami 
pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor 
produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator 
yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat 
pertumbuhan angka-angka pendapatan nasional seperti Produk Domestik Bruto 
(PDB) dan Produk Nasinal Bruto (PNB) (Wiloejo, 2005). Peran usaha mikro 
dalam perekonomian Indonesia (Urata dalam Sulistyastuti, 2004) adalah sebagai 
berikut: 
1. Usaha mikro merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di indonesia. 
2. Penyediaan kesempatan kerja. 
3. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan 

masyarakat. 
4. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitas atas 

keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan. 
5. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas. 

Sektor UMKM memiliki kelemahan yang dapat membuat Usaha UMKM 
sulit berkembang dibandingkan usaha-usaha besar. Adapun kelemahan-kelemahan 
tersebut yaitu terbatasnya modal yang dimiliki, manajemen yang lemah, 
kurangnya pemanfaatan informasi dan teknologi, kurang mampu dalam 
pembentukan jaringan usaha, dan akses ke pasar yang minim (Ardiyanto dan 
Hendra, 2013). 

Permodalan merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk 
mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM karena pada 
umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau 
perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang 
jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian lembaga 
keuangan dan perbankan untuk dapat memberikan pinjaman kepada sektor 
UMKM. Namun, masih banyak pelaku pada sektor ini yang belum dapat 
mengakses dana ke bank karena keterbatasan pengetahuan dan persyaratan 
administratif maupun teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Padahal 
kredit menyebabkan peningkatan pendapatan rumah tangga/industri, yang 
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selanjutnya mempengaruhi kemampuan rumah tangga/industri dalam memenuhi 
kebutuhan akan bahan pangan dan non pangan dan peningkatan usaha (Nur DA, 
2008). 

Berdasarkan sensus UMKM tahun 2012 ternyata sebagian besar UMKM 
melakukan usahanya dengan modal sendiri tercatat ada 84,4%, sementara hanya 
15,6% UMKM yang melakukan pinjaman dari pihak lain (Badan Pusat Statistik). 
Berbagai kendala utama yang dihadapi UMKM dalam menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan sensus UMKM disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Kendala utama UMKM berdasarkan sensus UMKM 2012 

Jenis Kesulitan Jumlah UMKM Persentase (%) 
Modal 3.899.264 35,7 
Pemasaran 3.795.000 34,8 
Bahan Baku 1.173.911 10,8 
BBM/Energi 444.340 4,1 
Transportasi 303.327 2,8 
Keterampilan 133.329 1,2 
Upah Buruh 95.128 0,8 
Lainnya 1.073.802 9,8 
Sumber : Badan Pusat Statistik : hasil olahan 

 
Berdasarkan data tersebut di atas sekitar 35,7 persen UMKM mengalami 

kesulitan modal. Hal ini menandakan bahwa pasar kredit untuk usaha mikro dan 
kecil masih cukup besar sehingga mendorong banyak bank untuk terjun ke 
segmen kredit UMKM. Fungsi bank tidak hanya sekedar sebagai wadah 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan debitur, 
tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, 
agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya 
(Pato, 2013). Salah satu bank yang terjun ke segmen UMKM adalah bank 
Bukopin yang mengembangkan Swamitra dengan konsep kerjasama dalam arti 
dana yang disalurkan tidak seluruhnya merupakan milik bank Bukopin tersebut. 
Swamitra adalah bentuk kerjasama antara bank Bukopin dengan koperasi untuk 
memberikan layanan simpan pinjam bagi usaha mikro. Tujuan utama pengelolaan 
kredit adalah agar bank dapat memaksimalkan kesehatan kinerja dari bank itu 
sendiri dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas kredit (Karauwan, 2012). 

Sistem Swamitra dimulai sejak pertengahan tahun 1997 dengan menerapkan 
dua tahap yang dikenal dengan nama two steps loans yang mengikuti alur sebagai 
berikut yaitu pinjaman yang diberikan Bukopin kepada koperasi, dan koperasi 
kemudian memberikan pinjaman kepada nasabah. Anggota Swamitra sendiri 
terdiri dari petani, pedagang pasar, penjual buah, pedagang warung, pedagang mie 
dan bakso, pengrajin home industry, dan pedagang kecil. 

Bagi pelaku usaha yang sudah cukup dipercaya oleh lembaga keuangan 
tidaklah sulit untuk memperoleh modal usaha melalui kredit. Akan tetapi tidak 
sedikit pelaku usaha yang akhirnya terlilit oleh kredit yang berkepanjangan dan 
terbebani oleh kewajiban membayar angsuran yang terkadang lebih besar dari 
pemasukan (income) yang diperoleh (Respatiningsih, 2011). Jumlah volume 
kredit UMKM dari tahun ke tahun terus mengalami penigkatan. Namun demikian, 
rasio kredit UMKM yang bersifat produktif (investasi dan modal kerja) terhadap 
kredit konsumsi terus mengalami penurunan (Kusnandar, 2012). Dapat dikatakan 
bahwa kenaikan volume kredit UMKM lebih disebabkan karena kenaikan 
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penyaluran kredit konsumsi sehingga pertumbuhan UMKM pada sektor riil tidak 
sebesar pertumbuhan pada penyaluran kredit UMKM. 

Sejak didirikan hingga tahun 2012 jumlah Swamitra bank Bukopin terus 
bertambah. Saat ini tercatat ada 620 jumlah gerai Swamitra di seluruh Indonesia. 
Jumlah aset Swamitra dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2010 
jumlah asetnya sebesar 1,180 triliun rupiah dan meningkat pada tahun 2012 
menjadi 1,480 triliun rupiah atau tumbuh rata-rata sebesar 300 miliar rupiah per 
tahun. Jumlah dana yang disalurkan dari bank Bukopin ke Swamitra pada akhir 
tahun 2010 tercatat ada 590 milyar rupiah dan meningkat pada tahun 2012 
menjadi 949 milyar rupiah. Jumlah dana yang disalurkan dari Swamitra ke 
anggota pada tahun 2010 sebesar 944 milyar rupiah dan mengalami kenaikan 
sampai dengan tahun 2012 sebesar 1,219 triliun rupiah. Semakin meningkatnya 
penyaluran dana baik dari bank Bukopin ke Swamitra maupun dari Swamitra ke 
anggota karena pola kemitraan Swamitra ini sudah semakin dikenal oleh 
masyarakat. Perkembangan Swamitra selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada 
Tabel 4. 

 
Tabel 4. Perkembangan Swamitra selama tiga tahun terakhir 

Keterangan 2010 2011 2012 
Jumlah Swamitra Online 530 583 620 
Total Aset (Milyar) 1.180 1.321 1.480 
Total PYD (Milyar) 944 1.050 1.219 
Total Simpanan (Milyar) 446 468 458 
Total MTT (Milyar) 590 736 949 
Total SHU Berjalan (Milyar) 34,53 20,35 26,34 
Bad Debt Ratio (BDR, %) 10,29 9,19 10,51 
Jumlah Debitur 106.572 106.822 108.888 
Jumlah Nasabah 369.986 416.315 454.289 

Sumber : Bukopin 2013a 
 
Dari Tabel 4 terlihat bahwa total sisa hasil usaha (SHU) pada tahun 2011 

justru menurun dibandingkan dengan tahun 2010 meskipun pada tahun 2012 
mengalami kenaikan kembali namun kenaikan tersebut masih dibawah tahun 
2010. Demikian juga dengan Bad Debt Ratio (BDR) yang seharusnya menurun 
justru meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah anggota Swamitra yang 
menunggak sehingga mempengaruhi nilai sisa hasil usaha. Dalam menyalurkan 
kredit, umumnya bank atau lembaga keuangan berpedoman pada 5C’s principle 
yang menilai debitur dari 5 aspek yang berbeda yaitu Character, Capacity, 
Capital, Collateral, dan Condition of Economy. Namun pada umumnya para 
pelaku usaha mikro tidak memiliki jaminan yang layak dan modal yang cukup 
sehingga risiko gagal bayar (menunggak) semakin besar. Hal ini mengakibatkan 
kenaikan BDR Swamitra sangat tinggi.  

Hampir semua cabang bank Bukopin di seluruh Indonesia memiliki 
Swamitra. Salah satunya adalah bank Bukopin cabang Bogor yang memiliki 7 
gerai cabang Swamitra. Ketujuh Swamitra tersebut yaitu Swamitra Cileungsi, 
Kilat, Giri Bhakti, Kopmiso, Karya Sejahtera, Al-barokah, dan yang terakhir 
Swamitra KKB. Pada posisi tahun 2010 secara keseluruhan Swamitra di cabang 
Bogor memiliki nilai Bad Debt Ratio (BDR) sebesar 5,48 persen. Nilai BDR 
Swamitra cabang Bogor mengalami  penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 
menjadi sebesar 4,31 persen, namun penurunan tersebut masih di atas 4 persen, 
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dan pada tahun 2012 BDRnya kembali meningkat menjadi 4,49 persen. Swamitra 
yang memiliki BDR yang buruk yaitu Swamitra Al-Barokah, Kilat, Giri Bhakti, 
dan Kopmiso, keempat Swamitra tersebut memiliki BDR diatas 4% pada akhir 
tahun 2012. Swamitra KKB baru didirikan pada tahun 2012 sehingga BDRnya 
pada tahun 2012 masih nol. Berikut dilampirkan pada Tabel 5 yang 
menggambarkan perkembangan BDR di Swamitra bank Bukopin cabang Bogor. 

 
Tabel 5. Perkembangan BDR di Swamitra-swamitra cabang Bogor 

Nama Swamitra 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 
Cileungsi 0,37 0,31 0,34 
Kilat 17,89 9,31 5,40 
Giri Bhakti 7,09 10,00 5,56 
Kopmiso 6,60 4,26 4,29 
Karya Sejahtera 0 0,06 0,74 
Al-barokah 0,92 1,93 20,37 
KKB - - 0 
Total 5,48 4,31 4,49 
Sumber : Bukopin 2013b 

 
Selain Swamitra Al-Barokah, Swamitra kilat dan Giri Bhakti masih 

memberikan sumbangan BDR yang tinggi. Pada akhir Desember 2011 dan 2012 
BDRnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 hal itu dikarenakan 
adanya kebijakan khusus dari pihak pengelola Swamitra untuk penyelesaian 
pelunasan kredit di akhir tahun. Namun untuk BDR bulanan  nilainya masih tinggi 
sehingga untuk penyaluran pinjaman diperlukan analisa dan evaluasi yang tepat 
untuk mengetahui penyebab utama anggota Swamitra menunggak. Ketimpangan 
persentase BDR di masing-masing cabang Swamitra memerlukan perhatian 
khusus dari manajemen dalam mengantisipasi risiko yang lebih besar. Oleh 
karena itu, bank Bukopin cabang Bogor perlu mengidentifikasi pelaksanaan 
pemberian kredit usaha mikro di Swamitra dan menganalisa faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyebab menunggaknya kredit usaha mikro di Swamitra cabang 
Bogor dalam usaha meningkatkan kinerja Swamitra.  

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas mengenai masih adanya 
Swamitra di cabang Bogor yang memiliki kenaikan Bad Debt Ratio yang 
seharusnya justru mengalami penurunan, maka rumusan permasalahan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Apakah pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh Swamitra-

swamitra bank Bukopin di cabang Bogor sudah sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Swamitra? 

2. Bagaimana karakteristik para pelaku usaha yang berpengaruh terhadap 
menunggaknya pengembalian kredit Swamitra bank Bukopin cabang Bogor? 

 
Tujuan Penelitian 

 

keragaman hasil studi empiris akibat perbedaan karakteristik sampel pasar, 
waktu pengamatan, maupun perbedaan metode pengolahan data menyebabkan 
penelitian di bidang kredit UMKM belum mampu menemukan suatu general 
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conclusion, sehingga menjadikan topik ini tetap menarik untuk diteliti (Lestano 
dan Sucito, 2010). Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis kesesuaian prosedur pelaksanaan penyaluran kredit yang 

dilakukan oleh Swamitra cabang Bogor. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan 

pengembalian kredit Swamitra cabang Bogor. 
 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis: 
- Memperoleh pengetahuan bagaimana menganalisis kredit Swamitra dan 

faktor-faktor apa saja yang harus dianalisis dalam menentukan pemberian 
fasilitas kredit oleh bank. 

- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi menunggaknya pembayaran 
kredit. 

2. Bagi Swamitra 
- Mengetahui faktor-faktor penting yang menyebabkan menunggaknya 

kewajiban kredit. 
- Swamitra mampu mengevaluasi kebijakan pemberian pinjaman yang telah 

dilakukan selama ini agar Swamitra bisa melakukan tindakan korektif dan 
antisipatif terhadap strategi kebijakan pinjaman kepada anggotanya terutama 
untuk menurunkan tingkat Bad Debt Ratio guna menjaga kelancaran 
pembayaran kredit. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi hanya pada Swamitra cabang 

Bogor karena Swamitra tersebar di seluruh Indonesia yang jumlahnya ratusan. 
Produk pinjaman yang dianalisa adalah produk pinjaman berulang dan pinjaman 
angsuran harian dengan jangka waktu exist satu tahun dan minimal enam bulan. 
Keterkaitan antara peubah-peubah yang diduga akan mempengaruhi nilai kredit 
yang diterima (Skoufias, 1993). Penelitian dilakukan terhadap penyaluran kredit 
selama periode tahun 2010, 2011, dan 2012. Objek penelitian adalah debitur yang 
lancar dan debitur yang menunggak. Penelitian ini dibatasi untuk mengevaluasi 
pelaksanaan pemberian pinjaman kepada anggotanya oleh Swamitra, serta untuk 
mengetahui ketepatan kebijakan yang telah diambil serta kebijakan ke depan yang 
harus ditingkatkan dalam rangka mendukung Swamitra dalam menyalurkan 
pinjaman. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Usaha Kecil dan Mikro, serta Lembaga Keuangan Mikro 
Menurut undang-undang No.20/2008, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi 

rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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