
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegagalan konglomerasi di dalam mengatasi krisis ekonomi yang efek dan 

akibatnya masih dirasakan bersama, telah mengubah konsentrasi pembangunan 

perekonomian kepada Usaha Kecil dan Mikro (UKM). UKM mampu memberikan 

perbaikan atas kondisi perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi 

positif seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang sangat besar 

dan jaring pengaman sosial khususnya dalam penyediaan pangan dan 

penampungan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.  

Beberapa alasan UKM terbukti lebih tahan terhadap krisis dan mampu 

memberikan berbagai kontribusi positif adalah (Wijono, 2005): 

1. UKM dapat dikembangkan pada semua sektor usaha dan tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. 

2. Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan 

wilayahnya) UKM juga sangat berperan dalam proses berusaha dan 

pemerataan kesempatan kerja. 

3. UKM pada umumnya sangat fleksibel, karena skala usaha yang tidak besar 

serta kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan akan lebih 

mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi. 

4. UKM merupakan industri padat karya, serta dalam struktur biaya produksinya 

merupakan biaya variabel yang mudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. 
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5. Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat . 

6. Usaha kecil/mikro lebih sesuai dengan dan lebih dekat dengan kehidupan pada 

tingkat bawah (grassroot) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari 

keterbelakangan akan lebih efektif dengan mengembangkan UKM. 

Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang mayoritas penduduknya 

hidup dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian, serta jumlah 

pengusaha mikro dan kecil sangat besar yaitu sekitar 56 juta (Statistik UKM, 

2009), maka sudah seharusnya Pemerintah memberi perhatian yang lebih besar 

terhadap usaha mikro dan kecil. Sektor UKM ini juga telah terbukti mempunyai 

andil besar untuk menjaga eksistensi Bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis 

yang berkepanjangan, maka sudah sepantasnya sektor ini dikembangkan dan 

diberdayakan. Namun usaha mikro dan kecil selalu mengalami kesulitan untuk 

akses permodalan ke perbankan untuk pengembangan bisnisnya.  Jawaban yang 

tepat atas kondisi ini adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 

di pedesaan dan di daerah-daerah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan 

Pinjam (USP) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang layak 

dikembangkan.  

Dalam pemberian kredit kepada usaha mikro, perbankan memang 

mengalami beberapa permasalahan. Salah satu yang menjadi hambatan ialah 

manajemen resiko. Prinsip kehati-hatian bank semakin diperketat setelah 

terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 dan krisis subprime mortgage pada tahun 

2007. Bank saat ini harus menerapkan manajemen risiko, termasuk manajemen 

risiko kredit sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia yang sejalan 
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dengan rekomendasi Bank for International Settlements (BIS). Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan tuntunan bagi perbankan agar dapat beroperasi 

secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan 

operasional perbankan yang semakin pesat. Dengan adanya manajemen resiko 

yang lebih prudent maka pemberian pinjaman skala mikro pun harus mengikuti 

peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sementara sebagian besar 

usaha mikro belum dapat memenuhi standar peraturan tersebut. Menurut Wijono 

(2005) terdapat beberapa kendala/permasalahan pada UKM adalah:  

1. Administrasi dan pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual dan 

seringkali pengeluaran untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dimasukkan 

dalam pembukuan keuangan perusahaan  

2. Dalam kaitannya dengan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan, UKM 

sering tidak mampu menyediakan agunan. Jikapun ada, legalitas kepemilikan 

agunan tersebut belum memenuhi syarat yang memadai. 

3. Karakteristik perusahaan berskala kecil mempunyai tingkat mobilitas yang 

tinggi sehingga sering berpindah-pindah tempat dan atau jenis usaha. 

4. Dari kondisi diatas, UKM memerlukan monitoring yang ketat. Artinya 

lembaga pembiayaan harus didirikan di sentra-sentra dimana usaha kecil dan 

mikro berada, tetapi hal ini justru sulit dan membutuhkan biaya yang besar 

apabila dilakukan oleh Lembaga Keuangan. 

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatiannya bank berpatokan juga kepada 

5C’s principle yang menilai calon debitur dari 5 aspek yang berbeda yaitu 

Character (karakter debitur), Capacity (kapasitas usaha), Capital (modal yang 

dimiliki), Condition of Economy (kondisi ekonomi), dan Collateral (jaminan). 
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Pada umumnya, usaha mikro tidak memiliki jaminan yang layak dan modal yang 

cukup sehingga resiko gagal bayar (resiko kredit) dianggap lebih besar. 

Berdasarkan kondisi di atas, penilaian resiko kredit yang lebih besar pada usaha 

mikro menjadi salah satu faktor yang membuat usaha-usaha mikro tidak dapat 

untuk mengakses kredit perbankan (unbankable) sehingga diperlukan suatu 

format lembaga keuangan yang dapat memberikan akses yang lebih baik bagi 

usaha mikro. Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak sehingga 

pengembangan usaha mikro dapat dilakukan secara tertib, terencana dan berdaya 

guna. Pihak-pihak yang terkait di dalam pengembangan usaha mikro ini adalah 

Pemerintah (Pusat/Daerah), Gerakan Koperasi, Lembaga Pembiayaan/Perbankan, 

Masyarakat, dan Lingkungan Pendidikan. 

Bank Bukopin, sebagai bank dengan misi yang berpihak pada koperasi dan 

usaha kecil,  merintis  pengembangan konsep Swamitra yang merupakan bentuk 

kerjasama kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk 

mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan 

jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga memiliki 

kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap 

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat kembali 

potensi dari usaha mikro serta kendalanya dalam mengakses modal, sejak 

diluncurkan Swamitra pada pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 

telah berhasil didirikan sebanyak 488 gerai Swamitra yang tersebar di 115 kota, 

dengan jumlah anggota yang terlayani sebanyak 328.181 orang. Percepatan 

pendirian Swamitra terjadi karena pola kemitraan ini sudah semakin dikenal 

masyarakat dan telah berhasil memenuhi harapan peningkatan pelayanan kepada 
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para anggotanya, yang terdiri dari para petani, pedagang, pengrajin dan pengusaha 

kecil pada umumnya. Tumbuhnya kepercayaan kepada Swamitra telah berhasil 

memobilisasi dana, yang tercatat dari 300 milyar rupiah pada tahun 2007 menjadi 

449 milyar rupiah pada posisi Desember 2009. Pinjaman yang diberikan Swamitra 

ke anggota meningkat dari 523 milyar rupiah pada tahun 2007 menjadi 846 milyar 

rupiah pada Desember 2009. Sedangkan total sisa hasil usaha Swamitra secara 

keseluruhan meningkat dari sebesar 27,78 milyar rupiah pada tahun 2007 menjadi 

54,01 milyar rupiah pada Desember 2009. Pada Tabel 1 dapat dilihat 

perkembangan Swamitra selama tiga tahun terakhir. 

Tabel 1.  Perkembangan Swamitra selama Tiga Tahun terakhir 

Keterangan 2007 2008 2009 
Jumlah Swamitra Online 387 464 488 
Total Asset (Milyar) 670 886 1050 
Total Pinjaman yang Diberikan (Milyar) 523 692 846 
Total Simpanan (Milyar) 300 392 449 
Total Modal Tidak Tetap (Milyar) 250 345 435 
Total Sisa Hasil Usaha Berjalan (Milyar) 27.78 38.41 54.01 
Bad Debt Ratio (Rasio Kredit Bermasalah) 18.99% 12,99% 12,77% 
Jumlah Debitur 73,761 88,313 103,300 
Jumlah Nasabah 222,527 274,182 328,181 

Sumber: Bukopin, 2010 
 

Namun dalam perjalanan dan perkembangannya, cukup banyak Swamitra 

yang tutup karena kegagalan dalam pengelolaan dan banyaknya pinjaman yang 

menunggak. Posisi tahun 2007 secara keseluruhan Swamitra di Indonesia 

memiliki nilai Bad Debt Ratio (BDR) hampir mencapai 19 persen. Meskipun nilai 

BDR Swamitra mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai dengan angka 

12,77 persen, angka tersebut masih dirasakan tinggi. Penyaluran pinjaman sangat 

memerlukan analisis dan evaluasi yang tepat untuk mengetahui penyebab utama 

anggota Swamitra menunggak. Ketimpangan persentase BDR di masing-masing 
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cabang memerluka perhatian khusus dari manajemen dalam mengantisipasi resiko 

yang lebih besar. Persentase BDR dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

  Gambar 1. Persentase BDR Swamitra-swamitra di Indonesia 

Di sisi lain, terdapat beberapa kantor cabang Bank Bukopin yang berhasil 

melakukan pengembangan terhadap Swamitra-swamitra binaannya, salah satunya 

adalah cabang Yogyakarta. Keberhasilan pengembangan ini dilihat dari beberapa 

faktor seperti: 

1. Peningkatan  Sisa Hasil Usaha (SHU) 

2. Rasio penggunaan Modal Tidak Tetap (MTT) 

3. Peningkatan  jumlah  penyaluran pinjaman (PYD) 

4. Penurunan Bad Debt Ratio (rasio kredit bermasalah). 

5. Peningkatan  jumlah  dana yang terhimpun 

6. Peningkatan jumlah Asset yang dimiliki 

Pada Tabel 2 disajikan peringkat Kantor Cabang terbaik dari 35 Kantor 

Cabang Bank Bukopin yang memiliki outlet Swamitra. Melalui  ilustrasi yang 
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disajikan pada Tabel 2 tersebut terlihat bahwa pada tahun 2009, Kantor Cabang 

Yogyakarta merupakan Kantor Cabang terbaik yang menyelenggarakan 

pengembangan Swamitra ini dengan penilaian sangat baik sekali. Evaluasi 

terhadap keberhasilan kinerja cabang Yogyakarta tersebut sangatlah penting untuk 

ditelaah lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab keberhasilan 

pengembangan Swamitra dan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang 

telah dilakukan hingga dapat mencapai keberhasilan agar keberhasilan Swamitra 

binaannya dapat direplikasi. 

Tabel 2.  Peringkat Kantor Cabang Penyelenggara Swamitra Tahun 2009 

NO. CABANG  TOTAL 
SCORE   RANK  Dec-09 

1 YOGYAKARTA                   6.47          1  SANGAT BAIK SEKALI 

2 MALANG                   6.28          1  SANGAT BAIK SEKALI 

3 TASIKMALAYA                   5.96          2  BAIK SEKALI 

4 SOLO                   5.90          2  BAIK SEKALI 

5 JOGJAKARTA                   5.86          2  BAIK SEKALI 

6 JAMBI                   5.78          2  BAIK SEKALI 

7 SAMARINDA                   5.77          3  BAIK 

8 PURWOKERTO                   5.62          3  BAIK 

9 MATARAM                   5.60          3  BAIK 

10 PADANG                   5.59          3  BAIK 
Sumber: Bank Bukopin, 2010 

Selain itu juga Cabang Yogyakarta dapat dijadikan percontohan kepada 

kantor-kantor cabang lainnya agar dapat memiliki performance pencapaian 

kinerja sebagaimana yang dicapai oleh cabang Yogyakarta. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa perumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam analisis faktor-

faktor kelancaran pengembalian kredit usaha mikro kepada anggota Swamitra di 

cabang Yogyakarta adalah: 
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1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh swamitra - 

swamitra  di Yogyakarta? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pengembalian kredit 

kepada usaha mikro?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh Swamitra-

swamitra di Yogyakarta 

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran 

pengembalian kredit kepada usaha mikro. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Swamitra: mengetahui dan memberikan saran korektif dan antisipatif 

guna pengembangan Swamitra. 

2.  Bank Bukopin: sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan perkreditan bagi 

Swamitra dalam membantu perkembangan kredit Bank Bukopin. 

3.  Bagi Penulis: sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama pendidikan di MB IPB sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dibatasi hanya pada Swamitra yang 

berada pada wilayah Bank Bukopin Cabang Yogyakarta, dikarenakan Swamitra 
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tersebar di seluruh Kantor Cabang Bank Bukopin seluruh Indonesia yang 

jumlahnya tidak sedikit. Pemilihan cabang Swamitra yang dijadikan penelitian 

dilakukan secara acak sesuai dengan kemudahan pengumpulan data. Penelitian ini 

dibatasi untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian pinjaman kepada debitur 

Swamitra dan keberhasilan tingkat pengembalian pinjaman Swamitra  yang dalam 

koordinasi Bank Bukopin cabang Yogyakarta serta kebijakan ke depan yang harus 

ditingkatkan agar terbentuk standarisasi dalam penyaluran pinjaman oleh 

Swamitra dan sebagai masukan bgai Bank Bukopin Yogyakarta melakukan 

pembinaan terhadap Swamitra-swamitranya.   
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