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Salah satu sektor riil yang mendapat perhatian besar dari 

pemerintah maupun kalangan bisnis adalah usaha kecil dan menengah 
(UKM). Beberapa studi mengenai UKM yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa pada masa krisis, usaha skala kecil mempunyai ketahanan relatif 
lebih baik dibanding usaha besar.  Selain berperan sebagai penyangga 
perekonomian nasional, UKM berperan positif dalam membuka lapangan 
kerja maupun mengatasi kemiskinan, terutama di saat banyak usaha 
besar berguguran. 

Terlepas dari pemberitaan mengenai keberhasilan sektor UKM 
dalam menghadapi krisis, penyaluran kredit kepada sektor tersebut juga 
mengan-dung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 
kelangsungan usaha bank umum.  Banyak faktor yang dapat 
menyebabkan sektor UKM tidak mampu mempertahankan usahanya dan 
pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat pengembalian kredit yang 
telah disalurkan kepada bank. 

Untuk mengkaji lebih jauh aspek-aspek yang mempengaruhi 
kinerja kredit yang disalurkan kepada sektor UKM, maka pada penelitian 
ini akan dikaji secara lebih mendalam faktor-faktor dominan yang menjadi 
penyebab kredit bermasalah pada sektor UKM dan penanganan kredit 
bermasalahnya sehingga dapat meminimalisir kerugian bank, sekaligus 
dapat memperbaiki performance bank di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan penelitian menjadi sebagai berikut bagaimana manajemen 
internalal bank dalam melakukan penyaluran kredit UKM yang meliputi 
proses pemberian kredit, proses pemantauan kredit dan sistem 
administrasi kredit yang dilakukan, karakteristik UKM yang mempunyai 
kredit bermasalah dan bagaimana menentukan model penyelamatan 
kredit UKM bermasalah yang dapat membuat posisi bank menjadi lebih 
baik dan debitur dapat menjaga kelangsungan usahanya. 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor-faktor 
penyebab kredit bermasalah dan model penyelesaian kredit bermasalah 
pada UKM, yang didasarkan pada karakteristik permasalahan dan kondisi 
masing-masing usaha sektor riil, dan memberikan saran upaya minimisasi 
kredit bermasalah yang dapat dilakukan pihak bank.  Manfaat penelitian 
dimaksudkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan 
studi manajemen, khususnya manajemen perkreditan, untuk memperoleh 
pola dan kerangka model penyelamatan kredit bermasalah, bagi 
pengembangan bank, dengan memberikan alternatif pemikiran yang lebih 
baik sebagai bahan rumusan dalam menentukan model penyelamatan 
kredit bermasalah, bagi pengambil kebijakan, sebagai bahan masukan 



 

dalam penyusunan peraturan perbankan, khususnya pengelolaan kredit 
bermasalah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai 
data dasar (benchmark data) dalam penelitian sejenis dibidangnya.  

Penelitian ini dibatasi hanya pada kajian analisa kredit 
bermasalah sektor UKM  (dengan limit kredit antara Rp. 50 juta sampai 
dengan Rp. 3 milyar) pada posisi tahun 2000 di PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Kantor Cabang “X”.   Metode yang digunakan metode 
penelitian deskriptif, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data kredit 
bermasalah yang terjadi di suatu bank tertentu (studi kasus) dalam rangka 
menjawab pertanyaan mengenai penyebabnya, yang kemudian akan 
diikuti dengan rencana tindakan untuk menyelamatkan kredit bermasalah 
dan memberikan saran early warning sign dalam rangka pengelolaan 
kredit yang sehat. 

Dari hasil jawaban account officer yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan debitur, hasil verifikasi berkas kredit dan wawancara dengan 
pejabat kredit PT. BRI (Persero) Kantor Cabang "X" diperoleh informasi 
yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari 3 faktor, 
yaitu faktor internal debitur, faktor internal bank dan faktor eksternal 
debitur dan bank. 

Dari hasil penelitian terhadap internal debitur diperoleh 
karakteristik UKM yang memerlukan penelitian lebih lanjut pada sampel 
yang lebih luas, yaitu debitur tidak mempunyai catatan keuangan yang 
memadai dan manajemen one man show yang diperoleh dari 85% sampel 
yang digunakan. Faktor-faktor internal debitur yang menjadi penyebab 
kredit bermasalah merupakan kombinasi dari faktor-faktor berikut : 1) 
produk bidang usaha mudah ditiru oleh para pesaing (64%), 2) salah urus 
(mismanagement) (55%), 3) kunci-kunci distribusi diserobot oleh para 
pesaing (39%),               4) melakukan diversifikasi di luar bisnis utamanya 
dan tidak yakin pada tenaga profesional (36%), 5) adanya tagihan macet 
(33%), 6) dalam 3 tahun terakhir terjadi kemerosotan prospek usaha, yang 
diikuti spekulasi tinggi manajemen  (30%), 7) terjadinya 
perceraian/perpecahan pada pengurus perusahaan (27%), dan 8) 
musibah yang menimpa debitur, seperti pencurian/ perampokan, 
kebanjiran (21%).  

Ditinjau dari sisi internal bank,  kredit bermasalah yang terjadi di 
PT. BRI (Persero) Kantor Cabang "X"  disebabkan oleh kombinasi dari 
faktor-faktor berikut : 1) percaya begitu saja pada data yg disodorkan 
debitur tanpa studi dan penelitian yang komprehensif ( 100%), 2) 
lemahnya sistem pemantauan kredit dan kredibilitas debitur (85%), 3) 
kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank  (79%), 4) 
ketidakfahaman mengajukan rencana penyelamatan/ penyelesaian kredit
 (52%), dan atau 5) analisis kreditnya dangkal dan kurang lengkap, data 
kurang akurat dan kurang relevan  (45%).   

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah menyangkut makro 
ekonomi yang menimpa 9 debitur UKM antara lain 1) banyaknya produk 
impor dari RRC (legal dan ilegal) yang dijual dengan harga murah, 2) 
kebijakan pemda setempat dalam melakukan pembayaran, 3) kebijakan 



 

mitra bisnis utama debitur, 4) menurunnya kepercayaan buyer luar negeri 
dan      5) penurunan harga produk.  Dua debitur lainnya kreditnya menjadi 
bermasalah akibat musibah yang bersifat force mayeur, yaitu terjadi 
kebakaran atau kebanjiran pada unit usahanya yang menelan kerugian 
cukup besar.   

Dari hasil verifikasi terhadap 33 debitur bermasalah melalui 
penelitian terhadap berkas kredit debitur dan wawancara dengan pejabat 
kredit BRI, diperoleh informasi bahwa dari 33 debitur bermasalah 
sebanyak 11 (sebelas) debitur usahanya sudah terhenti dan 6 (enam) 
debitur lainnya usahanya sudah merosot tajam dan tidak mempunyai 
prospek usaha.  Sisanya sebanyak 16 debitur masih berpeluang untuk 
dapat dilakukan tindakan penyelamatan kredit sesuai dengan kondisi 
debitur dan usahanya serta kemampuannya dalam melanjutkan 
pembayaran kredit. 

Tindakan yang dapat dilakukan terhadap 17 debitur bermasalah 
yang usahanya sudah terhenti atau merosot tajam dan tidak mempunyai 
prospek usaha, maka berdasarkan sikap kooperatif nasabah, tindakan 
yang dapat dilakukan yaitu 5 debitur dilakukannya penyelesaian kredit 
melalui sumber dana lain, penjualan agunan kredit dan atau aset lainnya 
secara sukarela dengan bantuan bank, yaitu debitur dengan kode  B-1, B-
3, B-7,  B-20 dan  B-28; sedangkan 12 debitur penyelesaian kreditnya 
sebaiknya diserahkan melalui saluran hukum yaitu debitur dengan kode B-
4, B-5, B-8, B-11, B-12, B-13, B-16, B-17, B-23, B-25, B-26 dan B-33.  
Atas usulan penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan agunan 
dan saluran hukum tersebut diatas, maka pejabat kredit bank segera 
mengusulkan dan membuat memo penghapusbukuan kredit mengingat 
upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah debitur sudah 
tidak dapat dilakukan lagi. 

Atas kajian kondisi usaha debitur, prospek usaha dan sikap 
kooperatif debitur, dari 16 debitur bermasalah yang dapat dilakukan 
tindakan penyelamatan/penyelesaian kredit hanya lima debitur yang 
bersedia memberikan laporan keuangan yaitu debitur dengan kode B-6, 
B-10, B-18, B-19 dan B-29; dua debitur yang mempunyai komitmen untuk 
menyelesaikan kewajiban kreditnya yaitu debitur dengan kode B-22 dan 
B-24; dan satu debitur kewajiban kreditnya telah dipenuhi dengan baik, 
yaitu debitur dengan kode B-9.  Debitur kredit bermasalah lainnya tidak 
kooperatif untuk memberikan informasi mengenai kinerja usahanya atau 
secara sengaja melanggar perjanjian kredit dalam hal pembelian aktiva 
diluar bisnis utamanya, sehingga sulit untuk dilakukan analisa 
penyelamatan kreditnya.  Debitur-debitur dimaksud mempunyai kode B-2, 
B-14, B-15, B-21, B-27, B-30, B-31 dan B-32.   Terhadap debitur-debitur 
bermasalah tersebut manajemen bank harus berani melakukan tekanan 
kepada debitur untuk bersikap kooperatif atau melakukan tindakan tegas 
terhadap penyelesaian kreditnya, yaitu melalui  penjualan agunan dan 
atau melalui saluran hukum.  

Rencana penyelamatan terhadap debitur yang mempunyai 
komitmen dalam penyelesaian kreditnya untuk debitur dengan kode B-22 



 

dapat dilakukan melalui sinking fund, dengan melakukan melakukan 
tindakan penghapusbukuan kredit dan pencatatan extracomptabel 
terhadap kewajiban pembayaran bunga kredit dan penihilan pengenaan 
penalti, sedangkan untuk debitur dengan kode B-24 rencana 
penyelamatan kredit diusulkan melalui amortisasi kredit, dengan tetap 
mempertahankan jangka waktu kredit atau melakukan perpanjangan 
jangka waktu kredit (rescheduling) bila diperlukan dan tidak 
diperkenankan melakukan penarikan.   

Rencana penyelamatan terhadap debitur yang kooperatif dalam 
penyelesaian kreditnya, yaitu debitur dengan kode B-6, B-10, B-18, B-19 
dan B-29 dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu kredit, perubahan 
nilai angsuran, pemberian keringanan suku bunga kredit, penundaan atau 
pembebasan bunga tertunggak. 

Dari hasil penelitian diperoleh sebanyak 10 debitur (30%) 
merupakan debitur yang baru pertama kali melakukan akad kredit dan 
sembilan debitur (27%) baru melakukan dua kali akad kredit, sisanya 
sebanyak 14 debitur (43%) sudah mengambil kredit lebih dari tiga kali.   
Berdasarkan jangka waktu kreditnya, kredit UKM bermasalah terbesar ada 
pada kredit dengan jangka waktu tiga tahun atau lebih yaitu sebesar 76%, 
jangka waktu dua tahun sebesar 9%  dan jangka waktu satu tahun 
sebesar 15%.  Berdasarkan sektor ekonominya, kredit UKM bermasalah 
terbesar pada sektor perdagangan (58%) dan sektor perindustrian (24%), 
kemudian diikuti berturut-turut pada sektor jasa, sektor angkutan dan 
sektor pertanian. 

Keterbatasan penelitian ini terletak pada minimnya informasi dan 
data keuangan debitur setelah terjadinya kredit bermasalah.  Disisi lain, 
objek penelitian ini relatif peka, baik bagi pejabat kredit maupun debitur.   
Hal ini terkait dengan minimnya pembinaan setelah terjadinya kredit 
bermasalah.  Dari penelitian ini disarankan agar riset berikutnya mengenai 
kredit bermasalah pada UKM sebaiknya dengan mengambil sample pada 
berbagai kolektibilitas kredit untuk memperoleh informasi mengenai 
karakteristik UKM pada berbagai sektor ekonomi pada satu unit kerja bank 
atau difokuskan pada sektor riil tertentu di beberapa unit kerja bank.  

 
 
 
 
 

Kata kunci : BRI (Bank Rakyat Indonesia), Kredit Bermasalah, NPL (Non 
Performing Loan), UKM (Usaha Kecil dan Menengah). 


