
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam kegiatan 

perekonomian masyarakat di Indonesia.  Peran strategis usaha kecil bagi 

perekonomian Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2004, dapat dilihat dari 

beberapa aspek, yaitu pertama  jumlah usaha kecil cukup banyak yaitu 42 juta unit 

usaha dan mampu menyerap 79 juta tenaga kerja atau 88,70% dari total tenaga 

kerja yang terdapat di sektor usaha kecil, menengah dan besar; kedua, usaha kecil 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) 

Indonesia nasional, pada tahun 2002 UMKM menyumbang 41,25%dari PDB.  

Angka ini kemudian meningkat menjadi 56,7% atau Rp 1.013 trilyun pada tahun 

2003; keempat, usaha kecil mampu memasuki berbagai sektor usaha (multi 

sektor) mulai dari pertanian sampai dengan sektor jasa dan 60,32% bergerak di 

sektor pertanian; dan kelima usaha kecil sebagai pendukung bagi usaha menengah 

dan usaha besar, karena usaha kecil mampu menyediakan faktor-faktor produksi 

yang dibutuhkan usaha menengah dan usaha besar.  

Peranan pengusaha kecil, menengah dan koperasi menyangkut pemenuhan 

kebutuhan hak asasi dasar manusia berbangsa dan bernegara yaitu kesejahteraan 

masyarakat (society well-being) dan keamanan atau kestabilan nasional (national 

security/stability).  Dimana umumnya, masyarakat yang rentan terhadap masalah 

kesejahteraannya adalah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan  (Sanim, 

2000).   
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Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang selalu diusahakan untuk 

diminimalisasi, bahkan jika mungkin dihilangkan.  Dalam menanggulangi 

kemiskinan dibutuhkan pemikiran yang mendalam secara komprehensif, 

terintegrasi dan berkelanjutan karena kemiskinan memiliki masalah yang 

kompleks sehingga banyak aspek yang mempengaruhinya.  Salah satu upaya 

penanggulangan kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat miskin 

melalui usaha mikro.  Pengusaha mikro ini memiliki peran strategis dalam 

kegiatan ekonomi, yaitu (1) mereka telah memiliki kegiatan ekonomi produktif 

sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan 

penumbuhan, sehingga lebih mudah dan lebih pasti; (2) apabila kelompok ini 

diberdayakan secara tepat, maka mereka akan lebih mudah berpindah menjadi 

sektor usaha kecil; (3) secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh 

mereka sendiri (Ismawan, 2003).  Pada Gambar 1. dapat ditunjukkan peran 

strategis dari usaha mikro (oleh World Bank) dalam mengurangi kemiskinan.  

Usaha mikro dapat dimulai oleh siapapun, baik orang miskin sampai yang sangat 

miskin. 
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Sumber: World Bank,2001 dalam Ismawan, 2002 

Gambar 1.  Peran Strategis Pengusaha Mikro 
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Mengingat peran strategis UMKM tersebut, maka perlu upaya untuk 

meningkatkan produktivitas UMKM agar dapat lebih mandiri dan profesional.  

Apabila masyarakat sudah berdaya secara ekonomis maka dengan sendirinya 

beban kemiskinan secara perlahan akan teratasi. Sehingga kesejahteraan 

masyarakat dapat ditingkatkan. 

Kesulitan utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan untuk akses ke 

permodalan.  Umumnya pengusaha UMKM khususnya pengusaha mikro 

menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya.  Rendahnya partisipasi 

pengusaha mikro ke sumber keuangan terutama perbankan sebagai agent of 

development.  Persayaratan kredit yang ditentukan oleh bank diantaranya harus 

ada SIUP, izin domisili, kartu keluarga, kartu nikah, KTP serta keharusan adanya 

jaminan kredit.  Persayratan tersebut tentunya sangat berat bagi UMKM untuk 

dapat memenuhinya. 

Sumber keuangan yang umumnya digunakan oleh pengusaha mikro adalah 

para pelepas uang atau rentenir yang memberikan pinjaman dengan tingkat suku 

bunga sangat tinggi atau jauh diatas suku bunga pasar dan tentunya sangat 

memberatkan bagi pengusaha mikro tersebut.  Pengusaha mikro ini cenderung 

menggunakan jasa para pelepas uang ini karena beberapa alasan yaitu untuk 

mendapatkan pinjaman atau sumber dana dari pelepas uang ini lebih mudah 

karena prosedur peminjaman yang sederhana, proses peminjaman uang yang 

relatif cepat sehingga tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya dan pinjaman 

dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan usaha. 

Pengusaha kecil memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, oleh karena 

itu perlu diperhatikan.  Kepedulian tersebut dapat berupa penciptaan iklim usaha 
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yang sehat dan tata hubungan yang kondusif yang dapat mendorong tumbuhnya 

kondisi saling menunjang.  BUMN sebagai representasi dari salah satu sektor 

ekonomi milik negara diharapkan peduli dengan pengusaha kecil/UKM, koperasi 

dan swasta.  Sebagai wujud kepeduliannya pemerintah mengeluarkan SK Menkeu 

RI No. 316/KMK.016/1994 Tanggal 27 Juni 1994; jo Surat Keputusan Bersama 

Dirjen Pembinaan BUMN dan Dirjen PPK Depkop No Kep. 1515/BU/1994---

02/SKB/PPK/X94 Tanggal 12 Oktober 1994, mengatur pola kemitraan usaha 

kecil dan koperasi dengan BUMN.  Setiap BUMN atau perusahaan yang 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah (pusat ataupun daerah), diwajibkan 

menyisihkan 1 sampai 5 persen dari laba setelah pajak sebagai dana Pembinaan 

Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).   

Dalam melayani golongan usaha yang relatif kecil ini, umumnya bank 

akan menghadapi enam kendala yaitu pertama kendala geografis, ekonomi, 

hukum, desain, program dan koordinasi.  Perbankan sangat sulit untuk 

menjangkau pengusaha kecil karena tempat usaha dan tempat tinggal terpencil 

dan tersebar.  Kedua, kendala ekonomi.  Usaha yang dikelola berskala kecil dan 

terisolir sehingga biaya transaksi bagi kedua belah pihak (perbankan dan 

pengusaha kecil) menjadi sangat tinggi.  Ketiga, kendala hukum atau legalitas.  

Dengan adanya regulasi yang mensyaratkan perbankan untuk memperhatikan 

legalitas usaha calon debitor, maka perbankan mengalami hambatan dalam 

membiayai pengusaha kecil atau sektor informal.  Keempat, kendala desain.  

Banyak program pengembangan usaha kecil merupakan paket kebijakan 

pemerintah yang seringkali tidak sesuai dengan kondisi obyektif sektor usaha 

kecil yang sangat bervariasi berdasarkan lokasi, jenis usaha dan latar belakang 
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sosial budaya setempat.  Kelima, kendala inkonsistensi program.  Sering kali 

pelaksanaan kredit program berubah-ubah, bahkan dihentikan, yang 

mengakibatkan bank harus menyusun kembali sistem dan prosedur baru.  

Keenam, kendala koordinasi berupa lemahnya koordinasi antar departemen teknis 

atau pihak-pihak yang terkait. 

Suatu usaha dikatakan bankable apabila usaha tersebut memenuhi kategori 

layak untuk diberikan kredit oleh perbankan.  Kelayakan usaha menjadi faktor 

penting dalam menilai apakah debitur bankable atau tidak.  Prosedur pemberian 

kredit secara umum terdiri dari beberapa tahap, yaitu mengisi formulir 

permohonan kredit, wawancara dengan pihak bank, apabila disetujui 

menandatangani surat persetujuan.  Kemudian pihak bank akan menganalisa 

secara yuridis terutama surat izin usaha serta nilai dan keabsahan dari jaminan.  

Dan apabila permohonan kredit tersebut telah disetujui maka pihak bank akan 

membuat surat perintah pembayaran kepada nasabah (Simorangkir, 2000).  

  Disamping itu, pihak perbankan memandang pelayanan kepada 

masyarakat miskin akan mendatangkan biaya transaksi tinggi dan penuh dengan 

resiko.  Tingginya biaya ini disebabkan karena skala usaha yang kecil sehingga 

kredit yang dibutuhkan juga terlalu kecil untuk bank komersial.  Selain itu mereka 

tidak memiliki jaminan yang dapat diberikan, ditambah dengan pendapatan yang 

menjadi jaminan pengembalian juga rendah dan kenyataan bahwa jarak antara 

lembaga keuangan dengan tempat tinggal mereka sedemikian jauh.   

Tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang harus dibebankan kepada 

para pengusaha UMKM sangat memberatkan, terutama bagi usaha mikro.  

Tingkat suku bunga untuk Kupedes yang dikelola oleh BRI sebagai salah satu 
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bank micro finance terbesar di Indonesia adalah 33,2% (BRI, 2002).  Namun 

berdasarkan hasil penelitian oleh Setiabudi (2003),  biaya bunga masih bisa 

diturunkan lagi.  Alasannya adalah bahwa biaya overhead, ternyata hanya 1,77%.  

Biaya overhead menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemberian 

realisasi kredit.  Dengan demikian sebenarnya terdapat peluang bagi BRI untuk 

menurunkan suku bunga pinjaman agar lebih kompetitif dengan pesaing yang ada 

di lembaga keuangan mikro.  

Jika NPL (Non Performing Loan) menunjukkan besarnya resiko kredit 

atau jumlah kredit macet.  Tingkat kredit macet UMKM pada tahun 2002 hanya 

3,9%, angka ini menurun menjadi 3,4% pada tahun 2004. Sementara tingkat kredit 

macet di sektor perbankan sendiri sekitar 10,2% (www.bni.co.id). Berdasarkan 

hasil penelitian oleh Setiabudi pada tahun 2003 di PT. BRI Unit  Kedung Halang, 

maka besarnya risiko kredit adalah 3,01% dengan asumsi bahwa kredit yang 

disalurkan sangat berisiko karena sifat jaminannya kurang marketable.  

Berdasarkan kedua data tersebut yaitu biaya overhead yang tinggi dan NPL yang 

rendah, UMKM dianggap tidak bankable dan dibebankan dengan bunga kredit 

yang tinggi. 

Sebenarnya, pemberian kredit kepada UMKM dapat juga menguntungkan 

bagi bank yang bersangkutan.  Alasannya adalah pertama, tingkat kemacetannya 

relatif kecil.  Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah UMKM 

lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar dan kredit macet yang berasal dari 

nasabah UMKM relatif kecil.  Pada tahun 2001 NPL usaha besar mencapai 40%, 

sedangkan NPL UKM hanya 3,9%.  UMKM di Indonesia yang belum mendapat 

akses perbankan sekitar 61% dari total 42 juta unit usaha.  Realisasi kredit baru 

http://www.bni.co.id/
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kepada UMKM dari sektor perbankan hanya 16% dari total jumlah kredit 

perbankan yang disalurkan sekitar Rp 500 trilyun.   (Widianto, 2005) 

Kedua, pemberian kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit 

yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya. Pada 

Tabel 1. ditunjukkan bahwa jumlah dan laju pertumbuhan usaha kecil lebih besar 

dibandingkan dengan usaha menegah dan usaha besar.   Dengan demikian 

pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha.   

Tabel 1. Jumlah Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar di 

Indonesia Tahun 1999 -2000.  

 

Variabel 1999 2000 

Usaha Kecil 37.804.536 38.985.072 

Usaha Menengah 51.798 55.061 

Usaha Besar 1.832 1.946 

Total 37.858.166 39.042.079 

              Sumber: Sanim (2002) 

 

Ketiga suku bunga kredit pada tingkat suku bunga pasar bagi usaha kecil 

bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank 

memperoleh pendapatan bunga yang memadai.  Bagi usaha kecil yang terpenting 

adalah ketersediaan dana pada saat yang tepat dan dengan prosedur yang 

sederhana.  

Kontribusi usaha kecil dan menengah dan koperasi (UKM dan K) bagi 

pergerakan perekonomian Jawa Barat sangatlah besar.  Dari sekitar tujuh  juta unit 

usaha yang ada di Jawa Barat, 99,99% merupakan UKM dan K telah memberi 

peran besar bagi PDRB Jawa Barat selama kurun waktu 3 tahun terakhir.  Pada 

Tahun 2000 UKM dan K memberikan andil sebesar 60,85% , Tahun 2001 naik 
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menjadi 62,67% dan Tahun 2002 naik lagi menjadi 63,56%.  Dengan demikian  

UKM dan K mampu menunjukan daya tahan dan daya juangnya sehingga dapat 

menjadi penyelamat perekonomian bagi masyarakat di Jawa Barat ( 

www.jabar.go.id ).   

Berdasarkan uraian di atas maka salah satu kunci keberhasilan 

pengembangan kredit usaha kecil adalah akurasi pemahaman karakteristik Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang seragam sesuai dengan status 

ekonominya.  Dengan pemahaman karakteristik UMKM yang baik akan 

membantu pihak perbankan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM melalui 

kemasan produk perbankan yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memang membutuhkan peranan 

pemerintah dan Lembaga Keuangan Mikro dalam pemberdayaan dan peningkatan 

produktivitas dan daya saing.  Namun perlu diperhatikan, bahwa UMKM 

memiliki berbagai hambatan untuk pemberdayaannya terutama hambatan modal 

yang sangat terbatas.  UMKM memiliki kesulitan untuk memperoleh kredit, 

karena UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan perkreditan, dimana syarat 

kredit yang diminta sangat berbeda dengan kondisi dan karakteristik UMKM itu 

sendiri. 

Untuk itu dibutuhkan pengertian (definisi) karakteristik yang berbeda 

(spesifik), karena karakteristik Usaha Kecil yang ada saat ini sulit untuk dilakukan 

“penyeragaman” terutama terhadap usaha mikro.  Hal ini perlu dipahami karena 

tiap jenis UMKM pada jenis usaha yang sama mempunyai permasalahan berbeda.  

http://www.jabar.go.id/
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Untuk itu diperlukan suatu studi yang menganalisa bagaimana gambaran 

karakteristik UMKM yang ada saat ini khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, 

agar pemberdayaan UMKM ini tidak salah sasaran dan tidak banyak manipulasi 

dalam implementasinya;  serta mengidentifikasi potensi UMKM  yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.  

 

1.3  Perumusan Masalah 

Bagaimana gambaran karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM)  terutama usaha miro dan kecil di Kabupaten Bogor, dan potensi apa 

yang dimiliki usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan 6 C (character, capacity, 

cash, collateral, condition dan control) , sehingga memudahkan kreditur dalam 

menyusun prosedur penyaluran kredit usaha kecil untuk pemberdayaan UMKM.  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memahami kondisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten 

Bogor. 

2. Menganalisa karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga 

dapat menghasilkan deskripsi karakteristik UMKM. 

3. Menganalisa prinsip perbankan yang digunakan sebagai 

persyaratan kredit 6C terdapat ekuivalensi dengan karakteristik 

UMKM untuk pengembangan kredit usaha kecil. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya karakteristik UMKM yang sesuai akan memberikan 

kemudahan dalam menyusun program pemberdayaan UMKM ini.  Memudahkan 

pemahaman kepada pihak bank bahwa karakteristik UMKM ini berbeda (spesifik) 

dibandingkan usaha besar sehingga perlu penyesuaian terhadap proses penyaluran 

kredit kepada UMKM ini. 

 

1.6 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, kondisi dan karakterstik yang ingin diketahui adalah 

yang berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan untuk pertimbangan 

pemberian kredit.  Sehubungan dengan itu titik tolak karakteristik yang dipakai 

adalah kriteria ekuivalen dengan 6 C.  Pada penelitian ini masalah difokuskan 

pada skala usaha mikro dan kecil, karena usaha menengah dan usaha besar 

umumnya berbentuk badan hukum formal  dan memiliki laporan keuangan 

sehingga mereka telah memenuhi karakteristik dan persayaratan kredit perbankan. 

 

 




