
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu sektor riil yang akhir-akhir ini 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. 

Berdasarkan data yang diolah oleh Departemen Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UKM pada tahun 2000 sebanyak 

39.178.792 unit, yang memberikan kontribusi dalam pembentukan 

produk domestik bruto (PDB) sebesar 55,16% dari total PDB, 

sedangkan dari sisi ekspor menyumbang 14,57% dari total ekspor 

barang Indonesia.  Pemerintah dan swasta, bahkan kalangan DPR 

mendukung penuh kebijakan pengembangan sektor UKM ini. Maka 

tidak salah jika kini UKM menjadi perhatian pemerintah maupun 

industri perbankan. 

Selama ini gaung rancangan program untuk menyelamatkan 

UKM tidak lagi terhitung.  Di sisi pendanaan, paket-paket kebijakan 

kredit perbankan yang diperuntukan bagi UKM telah disiapkan.  

Sudah menjadi persyaratan pada setiap bank untuk mengucurkan 

kredit UKM hingga seperlima portofolio kredit bank.  Selain itu, paket 



 

bantuan dan utang luar negeri banyak juga yang ditujukan kepada 

UKM.  Bahkan presiden sendiri pernah secara langsung memaksa 

para pengusaha besar untuk turut memberdayakan UKM. 

Disisi yang lain, intervensi pemerintah juga merasuk hingga ke 

dalam organisasi usaha, dengan dibentuknya kelembagaan untuk 

mengurusi UKM.  Pada level terendah, ada kelembagaan yang 

namanya koperasi, kemudian beberapa macam asosiasi yang 

mengkhususkan diri di bidang usaha tertentu dan di dalam satuan 

wilayah tertentu.  Sementara itu, di level yang lebih tinggi, beberapa 

departemen merasa ikut bertanggung jawab terhadap UKM. 

Peranan perbankan dalam pembiayaan usaha kecil dan 

menengah, walaupun masih ada kendala dalam hal agunan dan suku 

bunga kredit, terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan 

dari tahun ke tahun.   Pertumbuhan kredit usaha kecil dan menengah 

sampai dengan bulan Mei 2002  mencapai 10,9 persen dibandingkan 

tahun 2001, jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan total 

kredit perbankan yang melambat 3,3 persen.   Total kredit perbankan 

per Mei 2002 sebesar Rp. 346,9 triliun.  Dengan pertumbuhan kredit 

UKM yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan 

itu, pangsa pasar kredit UKM pun mengalami peningkatan signifikan.    

Jika pada bulan Desember 2001 pangsa kredit UKM terhadap kredit 

perbankan adalah sebesar 33,4 persen, maka pada bulan Mei 2002 

pangsa tersebut telah meningkat menjadi 38,3 persen.   Jika dipilah-

pilah menurut jenis pemanfaatannya, Rp 62,5 trilyun atau 47 persen 



 

kredit UKM pada bulan Mei 2002 merupakan kredit konsumsi, Rp 56,2 

trilyun atau 42 persen sebagai modal kerja, dan sisanya Rp 13,9 

trilyun atau 11 persen untuk investasi. (Kompas, tanggal 18 Juli 2002).   

Salah satu bank yang mempunyai andil dalam pembiayaan 

kredit untuk sektor UKM adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).  

Dalam mewujudkan visinya, BRI menetapkan tiga misi perusahaan, 

diantaranya melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  Fokus 

bisnis pada segmen UMKM dinyatakan dengan tegas pada Business 

Plan  BRI 2000-2003, yakni minimal 80 persen dari total portofolio 

kredit BRI ditujukan untuk UMKM. 

Pertumbuhan kredit BRI pada bulan April 2002 mencapai 3,4% 

diban-dingkan bulan Desember 2001 dan 24 % pada Desember 2001 

dibandingkan bulan Desember 2000.  Pertumbuhan kredit tersebut 

didominasi oleh segmen kredit kecil dan menengah.  Dari portofolio 

kredit BRI pada bulan April 2002 yang mencapai Rp. 33,08 trilyun, 

kredit yang disalurkan untuk UMKM sebesar 80,4% terdiri dari kredit 

usaha mikro mencapai 30,8 %, untuk usaha kecil mencapai 45,3% 

dan usaha menengah mencapai 4,4% (BRI, tidak dipublikasikan).  

Terlepas dari pemberitaan mengenai keberhasilan sektor UKM 

dalam menghadapi krisis, penyaluran kredit kepada sektor ini juga 

mengandung 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. 

Dari total kredit yang telah disalurkan BRI, pada posisi bulan 

April 2002 kredit bermasalahnya mencapai 4,9 %, termasuk 

didalamnya kredit bermasalah pada segmen UMKM sebesar 2,1 %.  

Kredit bermasalah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2001 dan 2000 yang masing-masing hanya mencapai 3,5% dan  

3,3% (BRI, tidak dipublikasikan).  

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. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak pertengahan 

tahun 1997 memberikan dampak buruk bagi sebagian besar 

perbankan dan sektor riil.  Hal demikian berakibat pada kinerja kredit 



 

yang disalurkan perbankan kepada sektor riil, termasuk kredit untuk 

usaha kecil dan menengah. 

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu 

faktor internal perusahaan, faktor bank dan faktor eksternal 

perusahaan.  Untuk itu diperlukan identifikasi yang jelas mengenai 

sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah pada faktor-faktor tersebut 

diatas, sehingga dapat diketahui akar permasalahan kredit 

bermasalah yang terjadi pada sektor riil.  Kejelasan terjadinya kredit 

bermasalah dan penyebabnya pada berbagai faktor diatas akan 

memudahkan pihak bank untuk melaku-kan tindakan proaktif, korektif, 

dan antisipatif terhadap kinerja kreditnya, baik untuk saat ini maupun 

kegiatan kredit di masa yang akan datang.  Selain itu, perlu adanya 

informasi dalam rangka menyongsong dikeluarkannya kebijakan 

haircut  atas kredit bermasalah UKM, agar pihak kreditur tidak   

menyamaratakan tindakan restrukturisasi kredit atas kondisi kredit 

bermasalah yang beragam pada UKM, yang justru dapat 

menimbulkan permasalahan baru jika kebijakan tersebut tidak disertai 

hasil riset yang memadai. 

C. Perumusan Masalah 

Sumber pendapatan bank yang utama diperoleh dari kredit 

yang disalurkan bank, yaitu dari bunga kredit dan provisi kredit.  Untuk 

itu bila kredit yang disalurkan tersebut menjadi bermasalah akan 

membawa akibat yang sangat besar dalam kinerja bank, mengingat 

tidak diperolehnya pendapatan dari kredit, adanya pembentukan 



 

penyisihan penghapusan aktiva produktif, bank kesulitan likuiditas 

untuk pembayaran kewajibannya dan penyaluran kredit baru, dan 

berbagai dampak lainnya.  Dampaknya kredit bermasalah tersebut 

akan menurunkan kinerja bank, menurunnya kepercayaan 

masyarakat dan meningkatnya krisis likuiditas bank. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian menjadi sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen internal bank dalam melakukan 

penyaluran kredit UKM yang meliputi proses pemberian kredit, 

proses pemantauan kredit dan sistem administrasi kredit yang 

dilakukan. 

2. Bagaimana karakteristik UKM yang mempunyai kredit 

bermasalah  

3. Bagaimana menentukan model penyelamatan kredit UKM 

bermasalah yang dapat membuat posisi bank menjadi lebih baik 

dan debitur dapat menjaga kelangsungan usahanya. 

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk : 

1. Menganalisis penyebab kredit bermasalah dari sisi internal 

debitur, sisi internal bank serta sisi eksternal bank dan debitur. 



 

2. Mengkaji model penyelesaian kredit bermasalah pada UKM, 

yang didasarkan pada karakteristik permasalahan dan kondisi 

masing-masing usaha sektor riil.   

Sementara itu penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

sebagai berikut :  

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan studi 

manajemen, khususnya manajemen perkreditan, untuk 

memperoleh faktor-faktor penyebab kredit bermasalah serta pola 

dan kerangka model penyelamatan kreditan bermasalah.   

2. Pengembangan bank, dengan memberikan alternatif pemikiran 

yang lebih baik sebagai bahan rumusan dalam menentukan 

model penyelamatan kredit bermasalah serta memberikan saran 

upaya minimisasi kredit bermasalah yang dapat dilakukan bank. 

3. Pengambil kebijakan, sebagai bahan masukan dalam 

penyusunan peraturan perbankan, khususnya pengelolaan kredit 

bermasalah. 

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai data dasar 

(benchmark data) dalam penelitian sejenis dibidangnya.  
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