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Kebijakan deregulasi perbankan tahun 1998 telah merubah peranan bank 
dari agent of de~~elopment menjadi bank komersial.Untuk itu perbankan dituntut 
bekeja lebih efisien dan mengarah kepada kepuasan konsurnen.Namum demikian 
perubahan ini tidak be rjalan dengan mulus karena krisis ekonomi yang menimbulkan 
bank mengalami negative suread dan di satu sisi ~emerintah lebih ketat melakukan 
pengawas& denganuditetGkannya ketentuan CAR (Capital Adequaq Ratio) haws 
mencapai 4% pada tahun 1999 yang berakibat pada beberapa bank mengalami 
liquidasi atau merger untuk memenuhinya. 

Sesuai dengan kebijakan pemerintah berupa paket januari tahun 90, 
mensyaratkan Bank Umum mencadangkan 20% dari portofolio kreditnya untuk usaha 
kecil, menengah dan koperasi. Bank Rakyat Indonesia tetap konsisten dengan 
kebijakan tersebut yang diwujudkan oleh penyaluran kredit dalam bentuk Kredit 
Umum Pedesaan (Kupedes) ke berbagai pelosok tanah air.'Pemberian Kupedes 
kepada golongan ekonomi lemah dengan maksimum kredit sebesar Rp. 25 juta, telah 
mampu menciptakan balzk minded pada masyarakat lapisan bawah di pedesaan. Hal 
ini dapat' diwujudkan dengan total sisa pinjaman saat ini sebesar Rp. 7,8 trilyun pada 
tahun 2000 yang tersebar seluruh pelosok tanah air. 

Kupedes yang disalurkan sejak tahun 1984, telah mampu menciptakan 
sistim perbankan yang sevjnancing yaitu sumber dana yang dihimpun murni dari 
masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat di suatu daerah tanpa ada subsidi. 
Disamping itu pola pendekatan demand following telah mampu memberikan 
pelayanan yang cepat mengingat jaringan kerja BIU Unit sangat luas dan sesuai 
dengan kharakteristik pada masyrirakat sekitar BRI Unit berada. 

Pendekatan Kupedes dengan menggunakan pola yang sederhana baik 
persyaratan maupun proses yang relatif cepat serta sistim bunga yang Jlat, telah 
menciptakan pasar yang tersendiri bagi BRI untuk pembiayaan mikro khususnya pada 
masyarakat pedesaan. Namun demikian, dengan arus globalisasi yang terus bergulir 
dan diikuti persaingan perbankan yang makin ketat, maka diperlukan orientasi produk 
yang mengarah pada kepuasan konsumen. 

Berdasarkan gambaran di atas maka diperlukan perumusan masalah untuk 
. .  melakukan pengembangan produk yaitu : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

keberhasilan Kupedes dan Strategi pengembangan Kupedes yang bagaimana, yang 
tepat untuk meningkatkan ekspansi pinjaman. 

Tujuan penulisan dalam tesis ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan Kupedes baik di sisi pennintaan clan sisi penawaran 
guna meningkatkan outstanding pinjaman di BRI Cabang Tanggerang dan untuk 
merumuskan strategi pengembangan Kupedes dalam rangka meningkatkan 
Outstanding pinjaman di BRI Cabang Tanggerang. 



plafon pinjaman dapat dilihat melalui opini nasabah tentang suku bunga karena suku 
bunga kupedes bersifat f i t  (tetap). Hasil penelitian dengan 134 responden 
menunjukan bahwa sebanyak 63 responden atau 45,88%, menghendaki suku bunga 
turun di bawah 18% per tahun termasuk insentif 0,5%, jika pembayaran tepat waktu. 
Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan turunnya suku bunga akan meningkatkan 
kemampuan membayar, sehingga jumlah kredit yang diminta akan meningkat. 
Demikian juga, dengan suku bunga turun di bawah 18% per tahun, maka akan 
bersaing di pasaran, sehingga akan merangsang terhadap calon peminjam. 

Dari analisis industri dapat diketahui bahwa ancaman pendatang baru 
untuk industri perbankan cukup besar, akibat adanya persyaratan Bank Indonesia 
yang cukup ketat dan untuk jaringan kerja yang luas seperti BRI Unit memerlukan 
investasi yang besar serta kepercayaan dari masyarakat yang cukup lama. Kekuatan 
tawar menawar pembeli adalah rendah, karena bunga ditentukan oleh pasar. Apa bila 
dikaitkan dengan opini nasabah menunjukkan bahwa baik responden nasabah maupun 
responden pegawai, menghendaki bunga turun dibawah 18 % per tahun.Sedangkan 
kekuatan tawar menawar pemasok berupa simpanan adalah rendah karena saat ini 
BRI Unit telah kelebihan dana atau Debt Loan Ratio mencapai 426%. Untuk ancaman 
terhadap produk pengganti adalah sedang karena dari sisi jumlah poduk bank cukup 
banyak namun dari sisi potensi usaha masih cukup banyak dan BRI Unit memiliki 
pasar yang khusus seperti sektor informal. Sedangkan persaingan diantara perusahaan 
yang ada adalah sedang artinya dari sisi Bank pesaing cukup banyak namun dengan 
jaringan keja  yang luas telah berhasil menjaring peminjam yang cukup banyak, 
sehingga saat ini Kupedes masih tumbuh dalam jangka pendek ini. 

Dari hasil analisis SWOT telah dapat diidentifikasi kekuatan meliputi : 
persyaratan mudah, jaringan keja  yang luas, keberpihakan pengusaha kecil masih 
besar, simpanan cukup besar, citra BRI di masyarakat masih cukup baik, potensi 
pasar masih besar, lokasi yang strategis dan SDM yang handal. Sedangkan kelemahan 
meliputi: suhv bunga masih tinggi, sistem angsuran bersifat tetap, jumlah tenaga ke j a  
sangat kurang, teknologi informasi masih ketinggalan, fasilitas transportasi h a n g ,  
plafond kredit terbatas, fasilitas kantor kurang memadai dan pembinaan h a n g  
selektif.. Untuk peluang meliputi : kondisi ekonomi mendukung, perhatian pemerintah 
terhadap pengusaha kecil tinggi, potensi pasar masih dapat digali, kepercayaan 
masyarakat masih cukup besar dan tehnologi informasi semakin maju. Sedangkan 
untuk ancaman meliputi : kondisi politik dan keamanan kurang mendukung, arus 
globalisasi terus bergulir, banyaknya bank pesaing, menurunnya daya beli masyarakat 
akibat h s i s  dan semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat. 

Dan hasil analisis inatrik SWOT dapat direkomendasi perubahan produk 
yang mengarah pada kepuasan konsumen yaitu perlu dilakukan perubahan penerapan 
suku bunga baik dari besamya tingkat suku bunga maupun dari sistem angsuran. 
Untuk bunga dapat diturunkan sesuai dengan bunga di pasaran dan dapat diterapkan 
sistim be jenjang, sedangkan angsuran dapat diterapkan dengan angsuran m e n u  3 
bulanan, 6 bulanan maupun 1 tahunan dan bunga tetap diangsur setiap bulan. Perlu 
dilakukan peningkatan plafon pinjaman dari maksimum plafond Rp. 25 juta menjadi 
maksimum plafond Rp. 50 juta, sehingga dapat meningkatkan outstalzding pinjaman 
dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Disamping itu diperlukan jaringarinn 
line untuk memberikan kemudahan terhadap nasabah dalam bertransaksi. Masih 



diperlukan perluasan jaringan keja BRI Unit untuk mendekatkan potensial market, 
sehingga akan semakin meningkatkan pelayanan nasabah dan meningkatkan 
keuntungan BRI Unit, sehingga dapat meningkatkan outstanding pinjaman Dan 
diperlukan perbaikan fasilitas kantor khususnya untuk BRI Unit di perkotaan yang 
mempunyai persaingan yang cukup ketat. Ruang pelayanan yang *an dan ruang 
parkir yang luas. Disamping itu diperlukan pemenuhan sarana transportasi yang 
memadai, sehingga mampu meningkatkan pemasaran dan pelayanan nasabah. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BRI Sub Mikro 
Tanggerang masih dapat mengembangkan pinjaman mengingat sumber dana yang 
masih besar dan potensi usaha yang cukup banyak. Dan analisis lingkungan industri, 
BRI masih mempunyai kelebihan meliputi : persyaratan mudah, jaringan kerja luas, 
lokasi yang strategis, potensi usaha masih cukup besar dan tenaga ke rja yang cukup 
handal. Dari analisis SWOT dapat dijelaskan bahwa BRI masih mempunyai 
keunggulan dan peluang yang besar untuk melakukan ekspansi pinjaman &lam upaya 
mencapai target. Dari analisis SWOT juga dapat diformulasikan altematif strategi 
untuk melakukan pengembangan Kupedes sesuai kebutuhan nasabah 

Dari penelitian dapat disarankan juga bahwa diperlukan pengembangan 
produk untuk meningkatkan outsta~zd~lzg pinjaman dengan cara : perubahan suku 
bunga mengikuti pasar dan sistim perhitungan bunga fleksibel, peningkatan 
maksimum plafond sampai Rp. 50 juta, pengembangan tehnologi on b~ze, peningkatan 
jaringan ke rja BRI Unit dan pemenuhan j~mlah  SDM yang memadai. 

Kata Kunci : Kredit Umum Pedesaan, BRI Cabang Tanggerang, Pembiayaan Mikro, 
Strategi Pengembangan Kupedes, Analisis Regresi, Matrik SWOT, 

- Analisis Tabel. 




