
ekonomi yang positif, meskipun belum menyamai pertumbuhan yang tinggi seperti 

sebelum krisis ekonomi yang telah ~nencapai 7 %. 

Dari sisi perbankan, ~neski kepercayaan ~nasyarakat terhadap dunia 

I 

I 

perbankan telah tumbuh, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ju~nlah 

simpanan yang pada posisi Desember 2004 sebesar 965.076 ~nilyar (Lampiran I). 

nalnun dunia perbankan ~nasih sulit menyalurkan kredit. Hal ini dapat dilihat dari 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Setelah ha~npir delapan tahun krisis ekonomi sejak tahun 1997, ekono~ni 

Indonesia telah mulai bangkit kembali. Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan 

rasio penyaluran pinjaman dibandingkan jumlah simpanan yang berhasil dihimpun, 

yang biasa dikenal sebagai Loan Deposil Ratio (LDR) masih rendah (57 %) 

dibandingkan saat awal krisis pada tahun 1998 yang mencapai 85 % (Gambar I). 

Gambar 1.  Perkembangan Loan Deposit Ratio (LDR) Perbankan Indonesia. 

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediary antara pihak yang 

memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana, bank dituntut untuk dapat 
- 

A 

menyalurkan kredit. Penyaluran kredit ini penting, agar dana yang berhasil 

- dihimpun bank mempunyai manfaat yang besar, baik bagi bank itu sendiri, debitur 

lnaupun bagi masyarakat. Bagi bank, tujuan utama menyalurkan kredit adalah 
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jntuk memperoleh pendapatan. Bagi debitur, kredit berfungsi sebagaisarana untuk 

nembuat kegiatan usaha makin lancar karena mendapatkan dukungan dana dari 

bank. Sedangkan bagi masyarakat, kredit dapat mengurangi pengangguran karena 

membuka peluang bekerja. 

Rendahnya penyaluran kredit yang disalurkan bank sangat tidak 

menguntungkan, baik dari sisi perbankan maupun dari sisi kegiatan sektor riil atau 

sektor usaha. Bagi bank penyaluran kredit yang rendah berakibat pada rendahnya 

pendapatan bank, karena sampai saat ini aktifitas utama perbankan masih dalam 
j 
I bentuk kredit. Sedangkan sektor riil, tanpa dukungan dana dari bank juga akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha. Penyaluran kredit yang produktif, 

I 
khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja berperan sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. 

Beberapa ha1 yang dapat menyebabkan bank sulit menyalurkan kredit, antara 

lain adalah trauma masa lalu terhadap besarnya kredit bermasalah, terbatasnya 

modal yang dimiliki, sulitnya mencari nasabah yang layak dibiayai sesuai dengan 

persyaratan perbankan. 

Kondisi tersebut ditambah lagi dengan maraknya pasar modal di Indonesia. 

Pasar modal merupakan tempat bagi pemsahaan untuk mencari dana murah dengan 

cara melakukan penjualan saham kepada masyarakat (go public). Peiusahaan- 

pemsahaan yang bagus akan berupaya melakukan go public untuk memperoleh aana 
I 

murzh dari masyarakat, di mana sampai dengan bulan Desember 2004, jumlah - 
a 

I pemsahaan yang telah go public di Bursa Efek jakarta (BEJ) telah mencapai 337 
- 

pemsahaan. Jumlah tersebut, tentu sangat besar biia dibiayai dengan kredit bank. 



Konsekuensi dari maraknya pasar . modal tersebut. maka secara teoritis 

perusahaan-perusahaan yang bagus (prima) akan mencari dana melalui pasar modal, 

rarena biayanya lebih murah dibandingkan dengan bunga kredit bank. Sedangkan 

yang tetap mencari dana ke bank adalah nasabah-nasabah yang memang belum 

memenuhi syarat masuk pasar modal. Dengan demikian? sebagian besar nasabah 

)ank adalah nasabah yang melnang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu dalam 

pemberikan kredit bank harus melakukan analisis secara seksama. 

Secara konsep, dalam pemberian kredit, bank wajib melakukan analisis 

terhadap debitur yang akan diberi kredit. Tujuan analisis kredit adalah untuk menilai 

dan mengukur tingkat risiko debitur atau tingkat kemungkinan menunggak 

(probability of defauli), lnenghitung dan menentukan suku bunga kredit, 

menentukan dan menghitung besarnya cadangan dan modal yang harus dibentuk, 

serta menentukan besarnya kredit yang akan diberikan kepada debitur. 

Untuk mencapai tujuan analisis tersebut dilakukan dengan analisis kualitatif 

I 5'C (character, capacity, capital, condition, dan collateral). Analisis karakter ,I 
(character), dimaksudkan untuk mengetahui kemauan debitur untuk membayar 

kembali kredit yang telah dinikmatinya. Analisis kondisi (condition), dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauhmana tingkat sensitivitas debitur terhadap perubahan faktor 

i eksternal, siklus bisnis, dan tekanan persaingan. Analisis kapasitas (capacity), 

I' dimaksudkan untuk menilai sumber pembayaran kredit yang dimiliki debltur. 

Sumber pembayaran debitur dapat dilihat dari cash flow usaha debitur. Analisis - " 

modal (capital) dimaksudkan untuk mengetahui modal sendiri yang digunakan 

debitur dalam berusaha. Analisis modal ini dilakukan dengan melihat Debt to 

Equity Ratio (DER) dan membandingkan DER dengan rata-rata dalam indbstrinya. 



Sedangkan analisis agunan (collafcra[) yang secara umuh dikenal dengan second 

way out dimaksudkan untuk mengetahui likuidasi agunan bila dari sisi cashflow 

tidak lnampu ~nembayar kembali kredit apabila debitur wanprestasi. 

Dengan konsep analisis pemberian kredit sebagaimana tersebut diatas, yaitu 

analisis 5'C, maka banyak calon nasabah-nasabah mikro yang secara teoritis tidak 

dapat memperoleh kredit dari bank, meskipun sektor usaha mikro ini mampu 

menghasilkan laba. Hal ini terbukti bahwa sektor usaha kecil ini tidak goyah 

diterpa krisis ekonomi. Hal ini juga disampaikan oleh Asian Development Bank 

SME (2002) bahwa usaha kecil dan menengah tidak rentan terhadap berbagai 

perubahan eksternal, karena lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap 

perubahan pasar. Banyaknya sektor usaha mikro yang belum memperoleh kredit 

dari bank dikarenakan bahwa sebagai besar pengusaha mikro memiliki kelemahan 

dalam ha1 pengetahuan perbankan dan kepemilikan agunan, sehingga dianggap tidak 

memenuhi persyaratan bank teknis. 

Dilihat dari jumlah populasi pengusaha, sektor usaha kecil memiliki 

komposisi pengusaha yang paling besar dibandingkan dengan usaha menengah dan 

usaha besar. Komposisi pengusaha masing-masing sektor usaha ini adalah 99,86 % 

untuk usaha kecil (mikro), 0,13 % sektor usaha menengah, dan 0.01 % sektor usaha 

besar (Lampiran 2). Disamping itu. sektor usaha kecil juga mempunyai komposisi 

penyerapan tenaga kerja yang paling besar, yaitu sebesar 88,79 % dibandin'gkan 

dengan sektor usaha menengah yang sebesar 10,67 % dan usaha besar yang hanya - " 

0,54 % (Lampiran 3). Dan dalam ha1 kontribusi pembentukan Produk Domistic 

Bruto (PDB), pengusaha kecil memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 39,98 % 

lebih besar dibandingkan kontribusi pengusaha menengah yang sebesar 1 4 , B  %, dan 



-- 

lebih kecil sedikit dibandingkan dengan kontiibusi pengusaha besar yang 45,04 % 

(Lawiran 4). 

Bila jumlah sektor usaha kecil yang besar tersebut dapat dibiayai oleh bank. 

maka bank akan memiliki peningkatan juinlah kredit yang sangat besar, yang 

tentunya akan diikuti oleh peningkatan pendapatan bank. Namun sayang, 

perbankan inasih belum banyak yang berani memberikan kredit kepada pengusaha 

~nikro karena dianggap tidak memenuhi kriteria bank teknis (tidak bo~lkable). 

Dalam prakteknya, bank mau memberikan kredit kepada pengusaha mikro yang 

tidak bankable tersebut jika ada penjaminan dari pemerintah. 

Dalam rangka mendorong pengembangan usaha mikro dan upaya 

meningkatkan kinerja sektor moneter melalui penyaluran kredit, pemerintah 

Indonesia pada tahun 2004 telah menempatkan dana di perbankan sebagai dana 

penjaminan yang akan digunakan sebagai agunan pengganti bagi bank untuk 

menyalurkan kredit mikro. 

Bank BRI, sebagai bank pemerintah telah rnendapatkan dana penjaminan 

pemerintah sebesar Rp 30.000.000.000,-. Atas penempatan dana pemerintah 

tersebut, BRI melalui skim Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUMLTA) 

telah menyalurkan kredit sebesar Rp 72.158.227.842.- dengan total debitur 16.444 

orang (posisi Maret 2005). Dari jumlah debitur yang sebesar 16.444 orang tersebut, 

5.413 orang telah menunggak. Dilihat dari sisi waktu pencairan, penuruhan 

kualitas aktiva produktif tersebut tergolong cepat, karena dalam kurun waktu kurang - .. 
dari satu tahun KUMLTA direalisir, tunggakan angsuran telah mencapai Rp 

I - 
I 2.500.787.337 (sebanyak 5.413 debitur). 
' ,  



~ e b a i a i  kredit program; maka kelangsungan produk tersebut tergantung 

kepada kebijakan pemerintah. Padahal kebutuhan modal oleh pengusaha mikro 

tidak tergantung pada kebijakan pemerintah. Kondisi ini tentu sangat dilematis, dari 

sisi pengusaha mikro, KUMLTA diharapkan tidak hanya sebatas kredit program 

saja, yang kelangsungannya tergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi dapat 

menjadi produk kredit yang berlaku umum bagi semua sektor usaha yang layak. 

Sedangkan dari sisi bank, pengusaha mikro dipandang sebagai calon debitur yang 

memiliki risiko tinggi karena kelemahan faktor agunan dan kurang memiliki 

pengetahuan teknis perbankan. 

Dengan pertimbangan potensi nasabah dari sektor mikro yang besar, maka 

I 
bank harus mampu menciptakan produk kredit yang sesuai dengan kondisi nasabah 

mikro. Kredit program seperti KUMLTA ini dapat dipakai sebagai master produk 
I 

I kredit bagi pengusaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terhadap 

1 produk kredit KUMLTA tersebut agar diperoleh informasi sebagai bahan 
! 

penyempurnaan kebijakan KUMLTA 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam memberikan kredit, Bank akan melakukan analisis yang seksama 

terhadap aspek character, capacity, capital, condition. dun collateral. Apabila 

berdasarkan analisis character, capacity, capital, dan condition telah diyakini bahwa 

debitur tersebut mampu mengembalikan kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan 

(sebagai jaminan utama pemberian kredit), maka bank tidak wajib memin.ta agunan 
A 

tambahan. Pemberian skim KUMLTA didasarkan hanya pada jaminan utama 

pemberian kredit saja tanpa agunan tambahan sebagai secondway out. - 



- -- 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat menjadi kredit bermasalah 

disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal perusahaan debitur. faktor 

bank itu sendiri (pejabat bank), dan faktor eksternal perusahaan (kondisi makro). r 
:aktor internal perusahaan debitur meliputi character. capaciy, capital dan 

~ollateral. Faktor bank meliputi kebijakan kredit, prosedur kredit, pejabat kredit 

bank, dan lain-lain. Sedangkan factor eksternal adalah kondisi makro ekonomi. 

Skim KUMLTA yang telah disalurkan oleh BRI sejak bulan Agustus 2004 

samapi dengan Maret 2005 telah mencapai Rp 72.158.227.842,- atau 16.444 orang 

debitur. Selama periode tersebut, debitur penerima KUMLTA yang telah 

lenunggak adalah sebesar 5.413 oarng. Dalam praktek perkreditan yang normal, 

tnggang waktu KUMLTA yang telah menjadi bermasalah setelah dicairkan selama 

8 (delapan) bulan adalah tidak normal. 

Dampak kredit bermasalah tanpa agunan yang diberikan kepada pengusaha 

mikro (KUMLTA) akan menurunkan kepercayaan bank terhadap pengusaha mikro 

dan dapat menjadi bukti bahwa sebagian besar pengusaha mikro tidak layak untuk 

I diberikan kredit bank. Dengan demikian, apabila tidak ada jaminan dari pemerintah, 

I maka bank tidak akan memberikan kredit. Selanjutnya, pengusaha mikro terus- 

menerus hanya menjadi obyek dari program pemerintah dan tidak mampu mandiri 

1, dalam ha1 memperoleh kredit dari bank. 

I Sehubungan dengan ha1 tersebut diatas, maka diperlukan identifikasi fang 

seksama terhadap skim KUMLTA untuk mengetahui faktor-faktor yang berpecgaruh - 
a 

signifikan terhadap tingkat pengembalian (menunggak atau tidak menunggak) kredit 
- 

I skim KUMLTA. Kejelasan terhadap faktor-faktor tersebut akan memudahkan bank 

1 untuk melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan kredit. - 
I I 



1.3. Perumusan Masalah 

Pemberian kredit oleh bank dengan maksud untuk memperoleh pendapatan. 

Oleh karena itu, kredit yang diberikan kepada debitur diupayakan untuk tidak 

menjadi kredit bermasalah. Untuk mencapai maksud tersebut, bank wajib 

melakukan analisis secara seksama terhadap aspek karakter, kapasitas. kondisi, 

modal dan agunan. 

Pemberian Kredit Usaha Layak Tanpa Agunan (KUMLTA) didasarkan pada 

hanya pada jaminan utama pemberian kredit tanpa agunan tambahan sebagai second 

l V n y  0211. 

Dalam praktekn~a, KUMLTA yang telah disalurkan oleh BRI selama periode 

8 (delapan) bulan sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan Maret 2005 yang sebesar 

Rp 75.158.227.842. telah menunggak sebesar Rp 2.500.787.337,- atau 3.47 %. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dirumuskan permasalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan kepada 

pengusaha mikro oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap penyebab 

KUMLTA menjadi menunggak. 

3. Bagaimana model pemberian kredit tanpa agunan kepada pengusaha mikro yang 

aman bagi bank. 

1.4. Tujuan Penelitian - .. 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengevaluasi pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan kepada pengusaha - 
mikro oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
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2. Menganalisis faktor-faktor yang signifikan penyebab KUMLTA tersebut menjadi 

bermasalah. 

3. Merumuskan penyempurnaan kebijakan pemberian kredit usaha mikro layak 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan bank dalam rangka ekspansi kredit, dengan memberikan 

alternatif model pemberian kredit yang sesuai dengan kondisi pengusaha mikro. 

2. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan bagi manajemen 

perkreditan dalam menyusun kebijakan pemberian kredit tanpa agunan kepada 

usaha mikro. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi hanya pada analisis pemberian kredit tanpa agunan 

kepada pengusaha mikro sampai sebesar maksimal Rp 5 juta yang merupakan 

kredit program bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Kantor Cabang 

Cikampek. Berdasarkan hasil analisis tersebut akan diajukan saran dan pendapat 

tentang penyempumaan kebijakan pemberian kredit usaha mikro layak tanpa agunan. 




