
 

1 

 

 

1 PENDAHULUAN 
 

 

 Latar Belakang  

  

Perbankan dalam menjalankan bisnis dan usahanya membutuhkan dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dana dalam bentuk 

kredit serta memberikan jasa lainnya, sesuai dengan Undang-undang Negara 

repoblik Indonesia No. 10 tahun 1998. Aktifitas tersebut membuat bank juga 

dikenal sebagai lembaga penyimpan keuangan (depository financial institution), 

bank menerima dana dari masyarakat atau institusi, kemudian menyediakan 

pinjaman kepada nasabah lainnya dengan menggunakan simpanan tersebut 

(Mishkin 2004). 

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan pembangunan terutama dalam mendukung 

terlaksananya aktivistas usaha di segala sektor. Berkembangnya bank-bank di 

Indonesia memicu persaingan yang kompetitif antar bank, bank dituntut memiliki 

sistem dan strategi penetapan harga yang tepat agar profitabilitas bank tetap 

terpelihara dan tumbuh dengan baik.  

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana 

dalam bentuk perkreditan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Perkembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan 

penting dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM dipandang penting dalam 

proses pemulihan ekonomi nasional baik dalam mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut gambar penyaluran 

kredit dan pertumbuhan ekonimi periode 2011 sampai dengan Maret 2017 yang 

diambil dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) periode 2017 atau dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI) 

Gambar 1 Penyaluran Kredit UMKM Vs. GDP Growth Rate 

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia, bahwa pada akhir 

Desember 2016 penyaluran UMKM mencapai 800,04 triliun dengan 

pertumbuhan total kredit tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dibanding pertumbuhan 
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tahun sebelumnya. Pada gambar 1 tersebut terlihat bahwa kredit UMKM dalam 

dari tahun 2011 sampai dengan Maret 2017 menunjukkan peningkatan, hal ini 

selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan 

ekonomi tersebut tercermin dari proyeksi peningkatan terhadap PDB (Produk 

Domestik Bruto) Indonesia tahun 2017 sebesar 5,3 persen. Angka perkiraan yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Oxford Economic ini tidak 

memperhitungkan risiko global dan domestik. Harga komoditas dan energi 

diperkirakan mulai membaik dan perekonomian global juga mulai pulih akan 

memberikan dampak positif bagi perekonomian domestik. Berikut proyeksi 

pertumbuhan ekonomi pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Oxford Economic) 

  Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017 

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diakibatkan oleh penyaluran 

kredit yang baik, dalam hal ini pemberian kredit yang tepat sasaran akan 

membantu perkembangan usaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. 

Menurut data Statistik perbankan Indonesia pada tahun 2016 tercatat bahwa 98% 

perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil dan mampu 

menyumbang 57% pendapatan domestik bruto (PDB) dan menyerap 90 persen 

tenaga kerja. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan 

memperkuat struktur ekspor. Namun demikian usaha mikro dan kecil sering 

menghadapi kendala diantaranya adalah kurang informasi tentang skim kredit 

KUR maupun akses untuk memperoleh kredit/pembiayaan, sehingga membatasi 

pertumbuhan dan peluang investasi mereka. 

Secara umum disimpulkan, bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia stabil. Begitu pula kinerja bank dalam penyaluran KUR Mikro yang 

semakin membaik. Melihat kondisi perekonomian yang stabil dan berdampak 

terhadap kondisi perbankan Indonesia membuat setiap bank harus meningkatkan 

kinerjanya dalam menghadapi tantangan, maka seyogyanya Pemerintah tidak 

perlu mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga di tahun 2017. Penetapan 

XI Paket Kebijakan Ekonomi oleh Pemerintah  tentang kebijakan penurunan suku 

bunga KUR (lending rate) menjadi single digit.  

Langkah awal untuk mewujudkan penyempurnaan program KUR Mikro 

yaitu dengan menyusun regulasi terkait KUR Mikro. Rapat Kabinet Terbatas 
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tanggal 17 Juni 2015 memutuskan bahwa suku bunga KUR Mikro untuk debitur 

adalah maksimal 12% efektif per tahun, dengan alokasi plafon penyaluran 

sebesar Rp. 30 triliun. Hasil tersebut ditindaklanjuti oleh Komite Kebijakan atas 

nama Pemerintah melalui pemberian subsidi bunga. Perubahan jenis subsidi 

Pemerintah dari IJP menjadi subsidi bunga dituangkan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 19 tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015. 

Pada tahun 2016 ditetapkan suku bunga KUR Mikro yang dibebankan 

pada debitur dari suku bunga efektif 12% menjadi 9%, dengan landasan hukum 

Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 13 tahun 2015 tentang 

Perubahan atas peraturan menteri koorninator bidang perekonomian selaku 

komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah nomor 8 

tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Sedangkan paket 

subsidi bunga KUR Mikro baru diberlakukan oleh Pemerintah dengan skema 

subsidi imbalan jasa penjamin (IJP) dari tahun 2007-2014 sebesar 3.25% yang 

diberikan perusahaan penjamin, pada tahun 2015 pemerintah memberikan subsidi 

sebesar 7%, pada tahun 2016 dinaikan menjadi 10% dan melalui evaluasi 

penyaluaran KUR, Pemerintah menetapkan subsidi untuk tahun 2017 sebesar 

9.5% yang berasal dari subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN).  Berikut data dari Bank Indonesia tentang suku bungan KUR Mikro 

tahun 2007-2017 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 3 Suku Bunga dan Subsidi KUR Mikro Tahun 2007-2017 

Riyadi (2003) menyampaikan bahwa ada beberapa pendekatan yang 

digunakan atas penetapan tingkat suku bunga yang wajar pada suatu bank. 

Adapun pendekatan yang dimaksud antara lain : (1)interest differential approach, 

(2)real interest rate approach, (3)open market approach, (4)tingkat suku bunga 

bank dan (5)kebutuhan akan dana. 

Melalui pendekatan interest differential approach dapat diidentifikasi 

variabel yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat suku bunga suatu bank yaitu 

dengan menggunakan perbandingan suku bunga yang berlaku didalam dan luar 

negeri. Adapaun dengan pendekatan real interest rate approach dapat 

diidentifikasi variabel yang dapat berpengaruh terhadap tingkat suku bunga 

adalah variabel inflasi dan variabel gross domestic product (GDP) yang 

menunjukan penurunan/penguatan nilai uang dan kegairahan/kelesuan investasi 
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di suatu negara. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar 

penetapan suku bunga dengan menggunakan pendekatan yang mengacu kepada 

suku bunga deposito yang berada diantara rate variabel Sertifikast Bank 

Indonesia (SBI) dan variabel surat berharga pasar Uang (SBPU). Dengan 

demikian berdasarkan bebrapa pendekatan diatas, maka menurut Riyadi (2003), 

dapat diidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penetapan suku 

bunga adalah (1)inflasi, (2)Gross Domestic product (GDP), (3)sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), (4)surat berharga Pasar Uang (SBPU). 

Berdasarkan pendapat tersebut maka kebijakan Pemerintah tentang 

penurunah suku bunga berdasarkan beberapa pendekatan dari makro ekonomi. 

Berikut beberapa pergerakan dari makro ekonimi dari periode 2010 sampai 

dengan 2016 atau dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 4 Pertumbuhan KUR Mikro, Inflasi, BI Rate dan PDB 

Paket kebijakan ekonomi Pemerintah tersebut membuat bank-bank 

merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga bank penyalur KUR 

Mikro bersedia menjual pada harga lebih murah. Harga yang dimaksud dalam 

pasar kredit adalah tingkat suku bunga yang dikenakan bagi nasabah. Dengan 

penurunan suku bunga KUR Mikro tersebut membuat pertumbuhan penyaluran 

kredit KUR Mikro meningkat. Adapun penyaluran kredit KUR Mikro dari lima 

bank terbesar pada periode tahun 2016 adalah sebagai berikut:  

Tabel 1 Bank Penyalur KUR Mikro 

No Nama Bank 

 Penyaluran 

Kredit (Rp) 

dalam juta 

 Debitur 

(Jiwa)  

 Rata-rata 

Kredit (Rp) 

dalam juta  

1 Bank XYZ 61,463,678.51  3,932,251.00  15.63 

2 Bank Mandiri   3,823,246.04  196,855.00  19.42 

3 BNI 68,258.00    2.220.000  30.75 

4 BPTN 29,317.00  1,355.00  21.64 

5 Bank Artha Graha  76,942.50  3,397.00  22.65 
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (SPI) 
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Pada tabel 1 tersebut diatas merupakan bank yang sejak awal berdiri 

hingga sekarang memiliki fokus bisnis pada segmen UMKM. Bank tersebut 

merupakan bank dengan peringkat tertinggi dengan penyaluran kredit KUR 

Mikro 61,46 triliun, sehingga pengaruh perubahan suku bunga akan sangat terasa 

pada bank XYZ baik secara jumlah penyaluaran maupun jumlah debitur Kredit 

KUR Mikro. Dengan melihat pentingnya pengaru suku bunga kredit KUR Mikro 

maka penulis tertarik memilih judul “Pengaruh kebijakan Pemerintah dalam 

penurunan suku bunga KUR terhadap migrasi Kredit Non-KUR Mikro bank 

XYZ”. 

 

Perumusan Masalah 

 

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu Negara. 

UMKM adalah kelompok usaha mikro kecil dan menengah tahan terhadap krisis 

ekonomi. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, sehingga 

mengembangkan UMKM berarti meningkatkan kualitas perekonomian yang 

berdampak kepada penciptaan lapangan kerja dan sumber penghasilan dari 

mayoritas penduduk. Peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional 

terlihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap produk 

domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Kementrian Koperasi Usaha kecil dan 

Menengah bahwa kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian yang 

ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB koperasi dan UMKM rata-rata 6,5-

7,5% dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM tumbuh dari 96,99 

persen menjadi 97,22 persen dalam periode lima tahun terakhir. 

Masalah yang umumnya dihadapai dalam proses pengembangan UMKM 

adalah masalah permodalan usaha. Pelaku usaha UMKM banyak mengalami 

kesulitan untuk memperoleh pembiayaan bank. Proses yang rumit dan 

permasalahan agunan merupakan alasan yang umumnya menjadi kendala. 

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah membuat Program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) untuk menjembatani kepentingan antara perbankan dengan pelaku 

usaha mikro yang telah feasible (layak) dari sudut pandang bisnis namun tidak 

bankable. Berdasarkan data dari TNP2K (tim nasional percepatan 

penanggulangan kemiskinan) realisasi penyaluran KUR Mikro selama 2011 – 

2016 melampaui target yang ditetapkan Pemerintah. 

 

 

 

 

 

Sumber : TNP2K 

Gambar 5 Target Vs. Pencapaian Kredit KUR Mikro 
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Kondisi perekonomian indonesia yang baik didukung dengan 

pertumbuhan kredit UMKM yang terus meningkat hal ini akan mempengaruhi 

kestabilan suku bunga. Namun pada kenyataannya, kebijakan Pemerintah melalui 

penurunan suku bunga tidak sejalan dengan kondisi perekonomian indonesia 

yang saat ini dalam kondisi stabil. Disisi lain, target yang ditetapkan oleh 

Pemerintah terkait kredit KUR Mikro selalu tercapai oleh bank penyalur KUR 

Mikro. Dengan pencapaian tersebut membuktikan bahwa Pemerintah tidak harus 

menurunkan suku bunga kredit KUR Mikro mengingat peminat akan kredit KUR 

Mikro sangat banyak. Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa target tahun 2015 

mengalami penurunan karena kredit KUR Mikro dihentikan sementara mengingat 

akan dilakukan beberapa perbaikan skim kredit, berdasarkan rapat koordinasi 

menteri yang diadakan pada tanggal 15 Desember 2014. Beberapa perbaikan 

diperlukan guna meningkatkan kualitas program KUR Mikro terutama dari sisi 

ketepatan sasaran.  

 Bagi perbankan, penyaluran kredit kepada UMKM memiliki banyak 

manfaat, antara lain memperkecil tingkat kemacetan dan mendorong penyebaran 

risiko karena penyaluran kredit pada usaha kecil dengan nilai nominal kredit 

yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, 

sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor 

usaha. 

Penurunan suku bunga KUR Mikro berdampak pada semua bank 

penyalur kredit KUR Mikro. Salah satu bank penyalur kredit adalah bank XYZ. 

Bank penyalur KUR Mikro tersebut merupakan Bank komersial yang terkemuka 

dan termasuk dalam kategori bank BUMN. Bank XYZ selalu mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah guna menunjang 

peningkatan perekonomian masyarakat. 

Sehubungan dengan mayoritas penyalur kredit bank XYZ disalurkan pada 

segment mikro, maka penurunan suku bunga kur mikro secara langsung akan 

berdampak terhadap penyaluran kredit KUR Mikro. Berikut adalah gambaran 

pertumbuhan outstanding kredit KUR Mikro dan Non-KUR dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2016 atau dapat dilihat pada Lampiran 3. 
 

 

 

 

 

 

Sumber : Bank XYZ 

Gambar 6 Outstanding Kredit KUR Mikro Vs. Kredit Non-KUR 

 Bank XYZ diharapkan dapat mengelola kredit mikro tersebut seoptimal 

mungkin sehingga tidak terjadi migrasi debitur dari kredit Non-KUR ke KUR 



 

7 

 

 

Mikro. Berikut merupakan gambar pertumbuhan debitur KUR Mikro dan Non-

KUR dari tahun 2014-2016 atau dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 

 

 

Sumber : Bank XYZ 

Gambar 7 Debitur Kredit KUR Mikro Vs. Kredit Non-KUR 

Berdasarkan penjelasan masalah yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitiaan ini meliputi antara lain: 

1. Bagimana perkembangan migrasi Non-KUR dan KUR Mikro pada seluruh 

kantor wilayah Bank XYZ selama 3 tahun terakhir? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga KUR Mikro dan kebijakan 

Pemerintah terhadap perkembangan migrasi Non-KUR dilihat dari jumlah 

outstanding dan jumlah debitur ? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan: 

1. Menganalisis perkembangan migrasi Non-KUR ke KUR Mikro pada seluruh 

kantor wilayah Bank XYZ selama 3 tahun terakhir 

2. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga KUR Mikro dan kebijakan 

Pemerintah terhadap perkembangan migrasi Non-KUR dilihat dari jumlah 

outstanding dan jumlah debitur. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik teoritis 

maupun praktisi sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis: 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai 

pengaruh tingkat suku bunga pinjaman mikro terhadap posisi Kredit KUR 

Mikro pada Bank XYZ 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya guna menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat 

berguna bagi pengetahuan ilmu manajemen bisnis. 
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2. Kegunaan Praktisi: 

a) Bagi investor, kreditur, analisis pasar atau pemangku kepentingan 

lainnya dapat digunakan sebagai salah satu parameter yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi kinerja suatu bank 

b) Bagi Bank Indonesia atau Departemen terkait sebagai regulator dalam 

penentuan kebijakan moneter terkait suku bunga KUR Mikro. 

c) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi akademisi dan 

peneliti lainnya sebagai penambah wawasan bahwa pengaruh tingkat 

suku bunga akan mempengaruhi performance dari suatu Bank. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis KUR Mikro saja yang 

bertujuan untuk melihat migrasi Non-KUR ke KUR Mikro dilihat dari 

oustanding dan jumlah debitur pada seluruh kantor wilayah bank XYZ. Variabel 

yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah penurunan suku bunga adalah suku 

bunga KUR, suku bunga Non-KUR, proporsional migrasi KUR Mikro terhadap 

total migrasi dan dummy. 

  

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bank dan Peranannya 

 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan 

mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi 

barang dan atau jasa untuk dijual (Salvatore 2005). Perusahaan yang sehat adalah 

perusahaan yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun dan menjaga 

kontiunitas perkembangannya usahanya dari waktu ke waktu. Laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. 

Dari laporan keuangan perusahaan, dapat diperoleh informasi tentang kinerja 

perusahaan, aliran kas perusahaan dan informasi yang lain yang berkaitan dengan 

laporan keuangan.  

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya 

aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. seperti telah 

ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan dari Undang-

undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak 

(Loen dan Ericson, 2008). 

Menurut Esti (2004) pengertian bank adalah suatu jenis lembaga 

keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan 

pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak 

sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha 

perorangan maupun perusahaan dan lain-lain. Adapun pengertian lainnya bahwa 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




