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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

 
Keberhasilan atau kekurangberhasilan kegiatan bisnis suatu perusahaan 

amat ditentukan oleh kemampuan dalam menarik calon pelanggan atau 

nasabahnyanya, serta menjaga dan mempertahankan pelanggan yang telah 

menggunakan produk yang ditawarkan. Tidak terkecuali dalam bisnis sektor 

perbankan, keberhasilan industri jasa ini pun bukan hanya amat bergantung dari 

kemampuannya dalam menarik minat calon nasabahnya,tetapi juga menjaga dan 

mempertahankan nasabah yang telah menggunakan jasa produknya. Tanpa 

kemampuan menjaga dan mempertahankan itu diprediksi bank cenderung 

ditinggalkan oleh nasabahnya, dan akan beralih ke bank lain yang menawarkan 

jasa layanan produk yang sama. 

Ada dua jenis konsumen/nasabah yang dimiliki oleh suatu bank, yakni: 

nasabah besar (makro) dan nasabah kecil (mikro). Perbedaan kedua bentuk 

tersebut didasarkan atas besaran pemilikan atau kebutuhan modal usaha yang 

dihadapi oleh nasabahnya. Dari segi jumlah usaha, perbedaan nasabah besar dan 

kecil amat mencolok. Pada tahun 2009 jumlah usaha besar mencatat sebanyak 

4.677 usaha, sedangkan kecil mencatat angka 52.764.603 usaha. Tahun 2012 

kedua jenis tersebut bertambah menjadi 4.968 usaha untuk usaha besar, dan 

56.534.591 usaha untuk usaha kecil. Selama kurun waktu dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2014, jumlah usaha besar meningkat rata-rata sebesar 0,01 

persen, sedangkan usaha kecil meningkat rata-rata sebesar 2,41 persen. Lebih 

jelasnya perkembangan jumlah usaha nasabah besar dan kecil, diperlihatkan 

dalam Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1 Perkembangan jumlah usaha UMKM dan usaha besar di indonesia tahun 

2009-2012 

 
Sumber: Biro statistik tahun 2009 - 2012 

 

Khususnya usaha kecil (mikro) yang lebih lanjut akan menjadi pusat 

perhatian dalam kajian di sini, pengertian jenis usaha ini di Indonesia tercakup 

dalam bentuk nasabah Bank dengan kredit UMKM (usaha mikro, kecil dan 

menengah), sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 

Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi 

kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan 

tahunan. Jenis penggunaan kredit konsumtif masuk di dalam statistik kredit 

UMKM. Pemberdayaan UMKM antara lain mengamanatkan 

2009 2010 2011 2012

Jumlah Pangsa Jumlah Pangsa Perkembangan Jumlah Pangsa Perkembangan Jumlah Pangsa Perkembangan

Unit Usaha (A+B) 52.769.280 53.828.570 2,01% 55.211.396          2,6% 56.539.559 2,41%

A. Mikro, Kecil, Menengah 52.764.603 99,99% 53.823.732 99,99% 2,01% 552.064                99,99% 2,6% 565.346       99,99% 2,41%

Mikro 52.176.795 98,88% 53.207.500 98,85% 1,98% 545.600                98,82% 2,5% 558.562       98,79% 2,38%

Kecil 546.675       1% 573.601       1,07% 4,93% 602.195                1,09% 5,0% 629.418       1,11% 4,52%

Menengah 41.133          0% 42.631          0,08% 3,64% 44.280                  0,08% 3,9% 48.997          0,09% 10,65%

B. Usaha Besar 4.677            0% 4.838            0,01% 3,44% 4.952                     0,01% 2,4% 4.968            0,01% 0,36%

IndikatorNo.
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Membiayai kredit modal 
kerja

Membiayai kredit 
investasi

Kredit Usaha Menengah

Kredit Usaha Kecil

Kredit Usaha Mikro

48,0%

pemerintah/pemerintah daerah dalam: (a) Pemberian kemudahan/mendorong 

perluasan sumber pendanaan/akses kredit; (b) Pembangunan prasarana umum, 

lokasi pasar, pemanfaatan bank data; jaringan informasi bisnis; dan fasilitasi 

kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual; (c) Pengembangan kemitraan yang 

saling menguntungkan antara UMKM dan usaha besar; (d) Pembebasan biaya 

perizinan untuk usaha mikro; e) pemberian keringanan untuk usaha kecil; dan (f) 

Promosi dan pengutamaan penggunaan produk UMKM. (Kementerian Koperasi 

dan UMKM 2013). 

Dalam hal pemberian sumber pendanaan atau akses kredit kepada debitur 

UMKM, Bank Indonesia melaporkan bahwa mayoritas pemberian kredit yang 

diberikan seperti disajikan pada Gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Bank Indonesia, laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan II Tahun 2015 

Gambar 1 Kredit UMKM menurut klasifikasi usaha di Indonesia Triwulan II 

Tahun 2015 

 

Jenis kredit UMKM dikategorikan ke dalam: (1) kredit mikro dengan 

plafon s.d Rp.50 juta, (2) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp.50 juta s.d Rp. 

500 juta, dan (3) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp.500 juta s.d Rp. 5 

miliar. Usaha menengah merupakan usaha dengan kriteria aset >Rp500 juta – 

Rp10 miliar dan omset >Rp2,5 miliar– Rp50 miliar, usaha kecil menengah 

merupakan usaha dengan kriteria aset > Rp50 juta – Rp500 juta dan omset 

>Rp300 juta –Rp2,5 miliar, sedangkan usaha mikro adalah merupakan usaha 

dengan kriteria aset maksimal Rp 50 juta dan omset maksimal Rp 300 juta. 

Penggunaan kredit yang diberikan kreditor kepada debitur, dilaporkan 

Bank Indonesia bahwa mayoritas digunakan pengusaha UMKM untuk keperluan 

pembiayaan kredit modal kerja. Penggunaan kredit UMKM seperti yang 

disajikan pada gambar 2. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Indonesia, laporan perkembangan kredit UMKM  triwulan II tahun 2015 

Gambar 2  Kredit UMKM menurut jenis penggunaan di Indonesia, triwulan II, 

tahun 2015 
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Menurut  jenis penggunaan, kredit UMKM terbagi menjadi 2, yaitu yang 

dengan tujuan penggunaan membiayai kredit modal kerja dan membiayai kredit 

investasi. Kredit modal kerja mempunyai tujuan untuk mempermudah para 

pengusaha memperbanyak modal yang dimiliki. Namun modal yang dimaksud 

adalah modal kerja yang sering kali bersifat langsung habis. Contoh kredit 

modal kerja antara lain adalah ditujukan untuk pembelian bahan baku, 

pembelian persediaan barang, dan lain sejenisnya. Sedangkan kredit investasi 

merupakan kredit yang bersifat investasi atau jangka panjang. Kredit yang satu 

ini biasanya ada bukan untuk membeli bahan baku yang sekali habis saja. Tetapi 

untuk membeli bahan yang sifatnya tidak langsung habis dan mendukung kinerja 

operasional perusahaan. Contoh kredit investasi antara lain ditujukan misalnya 

saja untuk renovasi toko, pembelian mesin produksi dan lain sejenisnya. 

Meski memiliki jumlah nasabah besar dengan nilai kredit kecil dan 

menengah, jenis usaha kredit mikro memiliki potensi besar dalam memberikan 

penghasilan Bank-Bank yang menekuninya. Pada tahun 2012, sumbangan sektor 

UMKM terhadap PDB – mencatat angka sebesar 59,08 persen atau Rp.8.241,9 

triliyun (harga berlaku), dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,16 persen 

dari total tenaga kerja sebanyak 110,8 juta orang (Kementerian Koperasi dan 

UMKM 2013).  

Bahkan dalam kondisi krisis, kerapkali sektor usaha ini menjadi tumpuan 

untuk mempertahankan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, 

termasuk Indonesia.Simak saja, sektor UMKM inilah yang dianggap menjadi 

dewa penyelamat dalam upaya mengatasi dalam situasi krisis moneter tahun 

1998 lalu yang dialami bangsa Indonesia.Saat ini pun di mana bangsa dan negara 

kita yang sedang dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang melemah, 

keterpurukan nilai rupiah dihadapkan dengan mata uang asing, kenaikkan harga 

barang keburuhan yang tidak/kurang terkendali, ancaman pemutusan hubungan 

kerja (PHK) tenaga kerja di sektor industri, dan lain-lainnya, jenis kredit mikro 

dinilai menjadi tumpuan untuk mengatasi dan menyelamatkan kondisi 

perekonomian Indonesia.Dalam kondisi sedemikian rupa diprediksi UMKM 

akan menjadi primadona, di mana sebagian besar bank yang ada di Indonesia 

berlomba-lomba untuk menarik nasabah jenis UMKM ini.  

Dalam konteks Indonesia, perkembangan UMKM sendiri distimulus oleh 

peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu Bank Umum menyusun 

rencana pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dengan memperhatikan 

tahapan pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit 

atau pembiayaan, yaitu:  

1. Tahun 2015, paling rendah 5% (lima persen);  

2. Tahun 2016, paling rendah 10% (sepuluh persen);  

3. Tahun 2017, paling rendah 15% (lima belas persen); dan  

4. Sejak tahun 2018, paling rendah 20% (dua puluh persen). 

Dalam peraturan tersebut pula, pemerintah (Bank Indonesia) memfasilitasi 

kebutuhan akan penyaluran kredit UMKM ini, seperti memberikan memberikan 

insentif, pelatihan kepada tenaga pemasar, dan reward kepada bank umum yang 

berpartisipasi. 

Sundari (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu 

kendala keterbatasan pembiayaan usaha mikro oleh Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) adalah kompleksitas permasalahan internal maupun eksternal yang 

dihadapinya. Dari sisi internal misalnya pengaruh kinerja keuangan LKM, 
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kinerja organisasi dan SDM dan eligibilitas, sedangkan dari sisi eksternal, 

misalnya regulasi pemerintah, kondisi ekonomi makro, income per kapita lokal, 

dan pesaingan bisnis.  

Kasus di negara lain, Karadag (2015) dari hasil penelitiannya di Turki 

menyebutkan, bahwa segment micro, small dan medium size dalam penyaluran 

kredit oleh bank di Eropa mempunyai peran yang cukup besar. Pelayanan kredit 

pada segmen tersebut menjadi tulang punggung dari ekonomi Eropa sejak 

1980an, karenanya diperlukan upaya meningkatkan pertumbuhannya. Tercatat 

kredit tersebut 98% dari perusahaan yang ada (20,7 juta usaha bisnis) dan 

sebesar 67% dari total lapangan kerja dan 58% dari Nilai Tambah Bruto (GVA) 

di Eropa di tahun 2012. Sama hal nya perkembangannya di Turki, dimana 

penyaluran kredit di segmen tersebut dinilai menggerakkan perkembangan 

sosial-ekonomi masyarakat dan mengkontribusi 50% dari GDP, oleh karenanya 

disebut sebagai mesin pertumbuhan.Lebih lanjut Karadag mengatakan,  bahwa 

bank-bank di Turki melayani segmen kecil menengah menjadi fenomena 

tersendiri yang membuat bank berupaya meningkatkan kegiatan operasionalnya 

seperti malalui sistem penjualan desentralisasi, menguatkan hubungan dengan 

nasaba /debitur sebagai service non financial, mengevauasi efisiensi dan 

portofolio produk serta fokus pada mengembangkan produk yang cocok dengan 

segemen ini. 

Kuncoro dalam Tambunan (2008) menyebutkan kendala-kendala dalam 

penyaluran kredit UMKM, yaitu: (1) Penyediaan agunan yang sulit dipenuhi 

oleh sebagian kecil calon nasabah/debitur; (2) Pemberlakuan bunga bank yang 

dianggap tinggi/kurang menggiurkan; (3) Keterbatasan pengetahuan petugas 

bank yang kurang menguasai produk UMKM; (4) Pengajuan kredit yang 

dianggap relatif lama; dan (5) Proses pencairan kredit yang relatif lama, padahal 

amat dibutuhkan oleh calon nasabah/debitur. 

Kendala yang diungkapkan di atas, lebih mengacu pada faktor eksternal, 

yakni persepsi calon debitur dalam menggunakan jasa kredit UMKM. 

Grigoroudis et al. (2012) menyebutkan pentingnya bank mengusung filosofi 

“customer orientation” dalam rangka memberikan pelayanan melalui cabang-

cabang yang secara langsung berhubungan dengan pelanggan.Kepuasan 

nasabah/debitur menjadi mediator antara pengalaman karyawan dan kinerja 

keuangan dari bisnis.  Nasabah/debitur akan melakukan penilaian terhadap 

kinerja karyawan di cabang sebagai appraisal untuk akhirnya memilih kembali 

jasa dari bank tertentu untuk digunakan atau disebut dengan loyal. Pengukuran 

kepuasan debitur menggunakan parameter antara lain pegawai, biaya operasional, 

nilai kinerja karyawan, ekspektasi konsumen, besarnya simpanan pada bank, 

riwayat hasil evaluasi kepuasan konsumen, besarnya pinjaman yang diberikan 

bank, jumlah rekening baru, dan hasil survey tahunan terhadap penilaian 

loyalitas konsumen, menggunakan pendekatan DEA (Data Envelopment 

Analysis) model untuk mengevaluasi kinerja bank dari homogenitasnya dan 

metode MUSA (Muticriteria satisfaction analysis). Disebutkan bahwa jika bank 

gagal dalam mengkonfirmasi ekspektasi dari nasabah / debitur, maka akan 

mengakibatkan penurunan kinerja operasional, kepuasaan debitur, dan loyalitas 

nasabah dalam jangka panjangnya, terlebih jika bank memperebutkan pasar 

skala lokal. Karena persaingan bank yang ketat , kualitas pelayanan merupakan 

salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi pangsa pasar secara 

relevan dan profitabilitas bank. Ini membenarkan pentingnya menggabungkan 
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langkah-langkah kualitas layanan dalam mengevaluasi efisiensi dan analisis 

benchmarking organisasi perbankan. Penelitian ini dilakukan terhadap 16 cabang 

bank di Yunani, ditemukan bahwa tiap cabang mempunyai fokus yang berbeda-

beda dalam menjual produk dan layanannya, sehingga dihasilkan tingkat 

efisiensi yang berbeda-beda dalam menyikapi orientasi konsumen khususnya 

terhadap kepuasan nasabah dan debiturnya. Jose dan Buchanan (2013) dari hasil 

penelitian di India Selatan mengemukakan, bahwa karakteristik pengguna kredit 

mikro sama dengan pengguna kredit dikelas yang lebih tinggi dalam hal 

menyikapi kepuasan mereka terhadap pelayanan, produk dan hubungan dengan 

bank. 

Berdasarkan peranan nasabah atau debitur bank dalam kesuksesan 

pelayanan bank dan dengan adanya persaingan antar kompetitor, menyebabkan 

pentingnya informasi pemasaran untuk mengantisipasi perubahan selera debitur 

terhadap jasa bank. Untuk itulah kumpulan variabel pemasaran yang dapat 

dikendalikan dan digunakan oleh bankuntuk mencapai tujuan pemasaran, yang 

disebut strategy marketing mix. Strategi marketing mix bank harus mampu 

menyesuaikan diri dengan faktor internal bank maupun faktor eksternal bank 

seperti misalnya kompetitor, teknologi, peraturan pemerintah, perekonomian, 

dan faktor sosial budaya. Pentingnya strategi marketing mix dalam menentukan 

loyalitas debitur di bank disebutkan oleh Sulistiyowati et al. (2014) dan Udofot 

(2012) yang mengemukakan bahwa service marketing mix berpengaruh terhadap 

tingkat loyalitas debitur. 

Kesuksesan pelayanan ditentukan juga oleh sejauh mana nasabah atau 

debitur mengetahui reputasi, motif dan integrasi bank. Reputasi merupakan aset 

penting bagi perusahaan karena reputasi mampu menentukan keinginan 

konsumen untuk menggunakan jasa bank atau tidak. Reputasi bank pun mampu 

menimbulkan keengganan bagi kompetitor untuk masuk kedalam industri. Hal 

ini pun menjadi penting karena kedatangan kompetitor seringkali membawa 

tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Membentuk atau mempertahankan 

reputasi benar-benar diperlukan langkah dan perencanaan yang tepat serta 

berjalan terus menerus salah satunya adalah dengan menjadi pendengar apa yang 

dikatakan para stakeholder bank, khususnya debitur. Faktor-faktor ini adalah 

yang dikenal dengan company characteristic. Pentingnya company 

characteristic dikemukakan oleh Lau dan Lee (1999) yang menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh terhadap tingkat loyalitas debitur. 

Kepercayaan debitur pun ditentukan oleh merek. Kemauan debitur untuk 

mempercayai merek dengan segala resikonya dikenal dengan brand 

characteristic. Debitur mempunyai harapan yang dijanjikan oleh merek dalam 

memberikan hasil yang positif bagi mereka. Kemauan debitur yang tinggi akan 

menentukan tingkat kesuksesan pelayanan jasa bank. Pentingnya brand 

characteristic dikemukakan oleh Lau dan Lee (1999) yang menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh terhadap tingkat loyalitas debitur. 

 

 

Perumusan Masalah 

 
Sektor UMKM memiliki potensi cukup besar dalam perekonomian suatu 

negara, antara lain kontribusi yang diberikan terhadap PDB,  penyerapan tenaga 

kerja, dan kestabilan ekonomi. Namun sektor ini masih kurang diperhatikan dan 
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356,5; 48%

250; 33%

53; 7%

37,9; 5%

32,2; 4% 13,3; 2%
5,8; 1%

Bank Persero

Bank Swasta Nasional 
Devisa

BPD

BPR/BPRS

Bank Swasta Non Devisa

Bank Campuran

dikaji secara mendalam dan cermat oleh berbagai pihak, terutama mengingat 

kepekaan terhadap pasang surut nasabah/debiturnya. Pengkajian terhadap 

nasabah/debitur UMKM ini dapat memberikan pemahaman utuh mengenainya, 

terutama berguna untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan jumlah nasabah 

dan perkembangan bank itu sendiri. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila 

penelitian untuk thesis ini di arahkan pada bentuk UMKM tersebut, khususnya 

terkait dengan loyalitas debitur pengguna kredit usaha UMKM ini. 

Meski kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami penurunan, 

dari angka pertumbuhan kredit UMKM tersebut tampak bahwa penyaluran 

kredit pada sektor ini masih menjanjikan. Pengusaha-pengusaha UMKM masih 

membutuhkan bantuan modal usaha dari perbankan. Namun dari data Bank 

Indonesia juga memperlihatkan, jika ditinjau dari pertumbuhan triwulan 

sebelumnya, perkembangan UMKM mengalami penurunan sebesar 1,4 persen. 

Dari sisi pertumbuhan total kredit perbankan, pertumbuhan UMKM melambat 

sebesar 0,9%. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM triwulan 2 dibandingkan 

triwulan 1, masing-masing sebesar 1,5% untuk usaha mikro; sebesar 1,3% untuk 

usaha kecil, dan 1,2% untuk usaha menengah. 

Ekspansi kredit UMKM oleh perbankan, meski mengalami pertumbuhan 

tetapi memperlihatkan perkembangan yang cenderung menurun. Data Bank 

Indonesia dalam triwulan 2 tahun 2015 memperlihatkan trend kurang 

menggembirakan dibanding dengan pertumbuhan UMKM yang dicapai dalam 

tiwulan 1 tahun 2015. Kredit UMKM ini nyata-nyata dihadapkan dengan 

kepekaan pasang surut nasabahnya, dikarena sejumlah alasan, terutama 

ketidakpuasan nasabah/debitur terhadap berbagai faktor yang berasal dari bank 

penyalur kredit UMKM. 

Berdasarkan laporan kinerja keuangan UMKM oleh Bank Indonesia pada 

triwulan 2 tahun 2015 diperoleh informasi, bahwa baki kredit di segmen ini 

mencapai Rp. 748,8 triliyun dengan pertumbuhan sebesar 9,2% (year on year). 

Menurut kelompok bank, penyalur kredit UMKM terbesar dilakukan oleh Bank 

Persero sebanyak Rp. 356,5 triliyun (47,6%), diikuti oleh kelompok Bank 

Swasta Nasional Devisa sebesar Rp. 250,0 persen (33,4%), BPD Rp. 53,0 

triliyun (7,1%), BPR/BPRS Rp. 37,9 triliyun (4,3%), Bank Swasta Non Devisa 

sebesar Rp. 32,2 triliyun (4,3%), Bank Campuran Rp. 13,3 triliyun (1,8%), dan 

Bank Asing Rp. 5,8 triliyun (0,8%). 

Besaran penyaluran kredit UMKM terdapat pada Gambar 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan II Tahun 2015 

Gambar 3 Besaran penyaluran kredit UMKM triwulan 2, Tahun 2015 (Rp. 

Triliyun) 
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Berdasarkan data yang ditunjukkan Gambar 3, bahwa porsi terbesar dari 

penyaluran kredit UMKM adalah oleh bank persero dan bank swasta nasional. 

Hal ini dapat dilihat dari maraknya bank-bank jenis tersebut yang menjadikan 

kegiatan penyaluran kredit mikro sebagai inti bisnisnya. Adapun dampak yang 

ditimbulkan dari semakin banyaknya bank yang terjun dalam pembiayaan kredit 

UMKM akan memunculkan iklim kompetisi antar perusahaan dalam menarik 

minat masyarakat dalam memutuskan pilihan pemakaian jasa kredit bank.  

Dalam upaya bank untuk mempertahankan bisnisnya, menangkap peluang 

penyaluran kredit mikro yang cukup besar dan juga dalam menghadapi 

tantangan peraturan Bank Indonesia serta menghadapi kompetitor, loyalitas 

debitur menjadi sangat penting. Pembahasan mengenai loyalitas debitur UMKM 

tersebut, diduga tidak dapat berjalan sendiri, melainkan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang dikemukakan, yaitu berasal dari bank-bank penyalur kredit 

UMKM, antara lain: service marketing mix, company characteristics, brand 

characteristics, kepuasan debitur dan brand trust. Pengaruh faktor-faktor 

tersebut terhadap loyalitas nasabah/debitur UMKM akan menjadi pusat 

perhatian dari penelitian ini.  

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi loyalitas nasabah/debitur yang 

menjadi fokus penelitian ini. Dari latar belakang dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh service marketing mix, company characteristics, 

brand characteristics, kepuasan debitur dan brand trustterhadap loyalitas 

debitur mikro? 

2. Strategi apa yang harus dijalankan guna meningkatkan pertumbuhan usaha 

kredit mikro ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Secara umum, penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara 

faktor service marketing mix, karakteristik perusahaan, karakteristik merek, 

kepuasan debitur dan kepercayaan merek terhadap faktor loyalitas debitur.Secara 

rinci penelitian bertujuan: 

 

1. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung faktor Service 

Marketing Mix (SMM), Company Characteristics (CC),  dan Brand 

Characteristics (BC), terhadap Loyalitas Debitur (LD) melalui faktor 

Kepuasan Debitur (KD) dan Brand Trust (BT). 

2. Menganalisis kontribusi indikator  terhadap variabel laten. (Service 

Marketing Mix (SMM), Company Characteristics (CC), Brand 

Characteristics (BT), Kepuasan Debitur/KD, Brand Trust (BT), dan 

Loyalitas Debitur/LD)). 

Faktor Service Marketing Mix (SMM), Company Characteristics 

(CC),Brand Characteristics (BC) dan Kepuasan Debitur (KD) merupakan 

variabel endogen yang diduga memberikan pengaruh terhadap faktor Loyalitas 

Debitur (LD) sebagai variabel eksogen. 
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Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi beberapa pihak, yaitu : 

 

1. Bagi penulis, sebagai penerapan dari hasil pembelajaran selama perkuliahan, 

penambahan wawasan serta pengalaman praktis. 

2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

menjadi bahan masukan, serta dapat menambah cakupan penelitian mengenai 

penyaluran kredit mikro di Indonesia. 

3. Bagi perusahaan, memberikan informasi kepada manajemen Bank penyalur 

kredit mikro dalam mengimplementasikan strategi pemasaran yang ada dan 

sebagai masukan serta pertimbangan manajemen dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan strategi pemasaran yang efektif melalui penilaian 

dimensi produk dan layanan. 

4. Bagi IPTEK, sebagai benchmark data bagi penelitian lebih lanjut. 

 

  

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki batasan beberapa hal, yaitu : 

 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor/aspek Service Marketing Mix 

(SMM), Company Characteristics (CC), Brand Characteristics 

(BC),Kepuasan Debitur (KD), Brand Trust (BT) dan Loyalitas Debitur (LD). 

2. Objek penelitian ini adalah pada segmen mikro. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

UMKM 
Abdullah (2006) menyebutkan, bahwa mengintegrasikan keuangan mikro 

ke dalam sektor keuangan yang mapan dan menggunakan banyak saluran 

penyampaian akan memerlukan eksperimentasi yang sabar dan kreatif dengan 

model-model, mekanisme, produk dan pelayanan yang berbeda-beda. Sebagian 

besar potensi sektor UMKM adalah feasible tetapi tidak bankable. Bagi industri 

perbankan, adanya persaingan dalam pangsa pasar UMKM akan meningkatkan 

efisiensi dalam industri, karena setiap bank akan berupaya mengenali 

comparative dan competitiveness advantages yang mereka miliki agar dapat 

terus survive dan berkembang sesuai dengan misi dan visinya. Pembiayaan 

kepada sektor UMKM harus didahului oleh pemahaman yang mendalam 

terhadap karakter pengusaha UMKM.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




