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 PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 
Perekonomian di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, dengan 

jumlah angkatan kerja yang mencapai 131 juta jiwa dengan nilai PDB sebesar 
Rp10.569,7 triliun pada tahun 2019 (BPS 2020). Sektor UMKM adalah salah satu 
sektor usaha yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian 
nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor UMKM di Indonesia pada 
tahun 2018 mencapai 57,6% dari total PDB nasional pada tahun 2018 (Kemen 
KUKM 2019). Perkembangan jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018 tersebut 
disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1  Jumlah UMKM di Indonesia tahun 2018 

Parameter Skala Usaha 
Mikro Kecil Menengah 

Jumlah (unit) 62.106.900 757.090 58.267 
Persentase 98,7% 1,2% 0,09% 
Nilai aset maksimal Rp50 juta Rp500 juta Rp10 miliar 
Nilai omset maksimal Rp300 juta Rp2,5 miliar Rp50 miliar 

Sumber : Kemen KUKM (2019) 
 
Keberadaan UMKM di Indonesia tersebut masih menemukan berbagai 

kendala yang menghambat pertumbuhan UMKM tersebut, dimulai dari sumberdaya 
manusia, jaringan pemasaran, kemampuan teknologi, hingga keterbatasan 
pendanaan (Lintang 2013). Wardiyah (2014) menyatakan bahwa persoalan UMKM 
yang sering ditemui di lapangan adalah i) keterbatasan modal, ii) kurangnya akses 
UMKM kepada perbankan, iii) keterbatasan lembaga keuangan non bank untuk 
memperoleh kredit usaha, iv) keterbatasan kualitas produk yang dihasilkan oleh para 
UMKM, v) keterbatasan UMKM dalam kemampuan memasarkan produk yang 
dihasilkannya.  

Peran strategis UMKM dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia 
tersebut menghadapi beberapa kendala, diantaranya dari sisi keuangan. Anwar dan 
Pranoto (2015) menyatakan bahwa UMKM di Indonesia yang mengadapi hambatan 
dalam mengembangkan usaha disebabkan oleh: 1) kurangnya informasi mengenai 
sumber pendanaan secara formal, dikarenakan UMKM belum mampu memenuhi 
persyaratan yang dibutuhkan; 2) pengelolaan keuangan UMKM yang belum 
terkelola secara profesional sehingga informasi mengenai sumber pendanaan dan 
pengelolaan keuangan kurang; 3) Keterbatasan sumberdaya manusia dan jaringan 
bank yang belum dapat menjangkau UMKM secara keseluruhan; 4) Asumsi bahwa 
UMKM memiliki risiko usaha yang tinggi; 5) UMKM belum memiliki standar 
identifikasi kelayakan dalam memperoleh kredit; dan 6) Lembaga penjamin kredit 
masih terbatas, sehingga belum dapat berfungsi secara optimal. 

Lembaga penjamin kredit melakukan penjaminan terhadap UMKM yang 
layak secara bisnis (feasible), namun tidak mampu memenuhi persyaratan kelayakan 
kredit (bankable). Dari sisi program pemerintah, produk kredit usaha rakyat (KUR) 
merupakan salah satu program yang dapat didukung oleh perusahaan penjamin 
sebagai penjamin bagi UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Kebijakan 
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penjaminan kredit menjadi salah satu jalan keluar dalam mengatasi permasalahan 
keamanan dari sisi perbankan sehingga dapat melakukan ekspansi dalam kredit 
mikro UMKM.  

PT Jamkrida Riau merupakan salah satu perusahaan penjaminan kredit daerah 
yang berdiri di wilayah Provinsi Riau yang mulai beroperasi pada tahun 2013. 
Keberadaan PT Jamkrida Riau bagi Pemerintah Daerah menjadi pendukung dalam 
meningkatkan penyerapan program kredit UMKM, khususnya yang 
diselenggarakan oleh pemerintah serta memaksimalkan fungsi intermediasi antara 
lembaga keuangan/perbankan dan UMKM dalam rangka peningkatan perekonomian 
daerah.  

Prinsip usaha penjaminan kredit adalah sebagai pelengkap dari sebuah 
perjanjian kredit. Hal tersebut yang membuat penjaminan kredit hanya dapat 
diberikan apabila adanya permintaan dari kreditur atau debitur. Penjaminan kredit 
hanya diberikan kepada debitur apabila proposal/proyek yang diajukan layak untuk 
dibiayai, apabila proposal pengajuan kredit tidak disetujui oleh salah satu pihak 
(perbankan dan perusahaan penjaminan) maka penjaminan kredit tersebut tidak akan 
diterbitkan penjaminannya.  

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kredit dan penjaminan kredit di 
Provinsi Riau salah satunya adalah kondisi perekonomian. Perekonomian Provinsi 
Riau mengalami pertumbuhan sampai dengan 2,91% pada triwulan IV tahun 2019, 
dengan tingkat inflasi sebesar 1,8%-2,2% hingga triwulan I tahun 2020 (BI 2020). 
Potensi usaha yang dimiliki oleh PT Jamkrida tersebut masih terbuka apabila dilihat 
dari terus meningkatnya peningkatan jumlah kredit perbankan di Provinsi Riau. Hal 
tersebut dilihat dari meningkatnya nilai penyaluran kredit pada lembaga keuangan 
di Provinsi Riau yang disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2  Jumlah kredit yang disalurkan di Provinsi Riau tahun 2016-2019 

Jenis Kredit (Triliun Rupiah) Tahun 
2016 2017 2018 2019 

Modal Kerja  33,25 28,90 35,09 29,79 
Investasi 28,07 31,12 36,77 42,36 
Konsumsi 28,07 29,78 32,80 34,62 
Total Kredit 88,40 89,81 104,67 106,77 

Sumber: Data olahan BPS tahun 2016-2019  
 
PT Jamkrida Riau melihat pertumbuhan UMKM sebagai potensi dalam 

meningkatkan usaha penjaminan kredit. Tahun 2018 jumlah usaha pada skala 
UMKM berjumlah 286.157 usaha, meningkat 4.926 usaha pada tahun sebelumnya 
(Kemenkeu 2019). Sampai dengan tahun 2019, PT Jamkrida Riau mampu 
menjaminkan kredit bagi 27.270 UMKM. Penjaminan kredit tersebut tersebar di 
seluruh Provinsi Riau dengan nilai plafon kredit yang dijaminkan PT Jamkrida Riau 
mencapai Rp1,307 triliun pada tahun 2020. Penyaluran kredit UMKM di Provinsi 
Riau pada tahun 2020 mencapai Rp25,42 triliun (Bank Indonesia 2020b), sehingga 
PT. Jamkrida Riau hanya menjamin 5,14% dari jumlah kredit UMKM di Provinsi 
Riau. Berdasarkan potensi pasar kredit UMKM tersebut, PT. Jamkrida Riau masih 
berpeluang untuk meningkatkan jumlah penjaminan kreditnya sejalan dengan 
pertumbuhan kredit UMKM di Provinsi Riau. Pertumbuhan usaha penjaminan kredit 
PT Jamkrida Riau disajikan pada Tabel 3.  
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Tabel 3  Tren penjaminan kredit PT Jamkrida Riau tahun 2018-2020 

Uraian   Tahun 
Satuan 2020 2019 2018 

Jumlah Penjaminan Kredit  Rp Miliar 1.307 1.038 955 
Pendapatan imbal jasa bersih Rp Miliar 13,895 7,364 8,265 
Pembayaran Klaim Rp Miliar 6,082 6,911 5,928 
Unit UMKM yang dijamin Unit 13.245 12.041 8.045 

Sumber : PT Jamkrida Riau (2021) 
 
Modal dan ekuitas yang dimiliki perusahaan berdasarkan laporan perusahaan 

sampai dengan tahun 2020 adalah Rp32,687 Miliar. Modal tersebut terdiri dari 
cadangan kas perusahaan sebesar Rp6,873 Miliar dan penyertaan modal sejumlah 
Rp25,814 Miliar. Sebagai perusahaan penjaminan dalam lingkup provinsi yang telah 
berdiri lebih dari lima tahun, perusahaan harus memiliki modal dan ekuitas minimal 
Rp50 Miliar yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 
02/POJK.05/2017. Setelah delapan tahun perusahaan beroperasi, jumlah modal dan 
ekuitas yang dimiliki masih belum mencukupi persyaratan tersebut. Hal tersebut 
membuat perusahaan memperoleh peringatan oleh OJK agar dapat segera 
menindaklanjuti permasalahan tersebut.  

Kinerja keuangan PT. Jamkrida Riau memiliki tren kinerja naik turun dalam 
tujuh tahun terakhir. Pendapatan PT. Jamkrida Riau dari tahun 2015 sampai tahun 
2018 mengalami pertumbuhan positif yang dapat dilihat dari kenaikan laba setiap 
tahunnya. Tetapi PT. Jamkrida Riau mengalami kerugian pada tahun 2019, 
walaupun secara jumlah usaha yang dijamin oleh perusahaan meningkat, seperti 
yang dijelaskan dalam Tabel 3. Pada tahun tersebut juga pendapatan perusahaan dari 
imbal jasa penjaminan menurun. Tahun 2020 terjadi perbaikan kinerja perusahaan 
yang membuat perusahaan kembali menghasilkan laba, meskipun pada triwulan 
kedual tahun tersebut terjadi perlambatan perekonomian akibat dari pandemi 
COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah usaha yang 
dijamin tidak secara langsung meningkatkan laba dari PT. Jamkrida Riau. Kondisi 
laba/rugi PT. Jamkrida Riau dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat 
pada Gambar 1.  

 

 
Sumber : PT Jamkrida Riau (2020) 

Gambar 1  Pendapatan laba/rugi PT.Jamkrida Riau tahun 2017-2019 
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Kondisi perusahaan tersebut menjadi pertimbangan bagi manajemen PT 
Jamkrida Riau untuk melakukan perencanaan strategi usaha yang tepat dalam rangka 
meningkatkan performa perusahaan. Untuk menghadapi potensi usaha yang ada, 
perusahaan membutuhkan kemampuan internal yang baik dari sisi finansial maupun 
sisi non finansial. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenali seluruh aspek 
bisnis yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Aspek-aspek 
tersebut kemudian dievaluasi dan kemudian dirumuskan sehingga dapat menjawab 
persoalan yang dihadapi perusahaan. 

 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang mengenai kondisi yang memiliki dampak terhadap 

perencanaan strategi perusahaan, PT Jamkrida Riau perlu melakukan perencanaan 
dan perumusan strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan performa dan 
menghadapi potensi pasar tersebut. Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana kondisi pengelolaan manajemen yang dilaksanakan oleh PT. 

Jamkrida Riau dalam merencanakan strategi perusahaan? 
2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi bisnis penjaminan 

kredit pada PT Jamkrida Riau dan bagaimana dampaknya bagi perusahaan?  
3. Bagaimana bentuk alternatif strategi usaha penjaminan kredit yang tepat bagi 

PT Jamkrida Riau untuk mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang? 

 Tujuan 
Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam dalam 

penelitian ini adalah:  
1. Mengidentifikasi kondisi lingkungan manajemen PT. Jamkrida Riau  
2. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang berdampak terhadap 

perkembangan usaha PT Jamkrida Riau. 
3. Merumuskan alternatif strategi usaha yang perlu dilakukan PT. Jamkrida Riau 

untuk mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang.  

 Manfaat 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan rekomendasi 

bagi pihak – pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun manfaat penulisan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi peneliti, penelitian ini penulis dapat mengetahui dan menganalisis peran 

dan strategi usaha dari PT Jamkrida Riau.  
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan literatur bagi peneliti yang selanjutnya mengenai usaha 
penjaminan kredit.  

3. Bagi perusahaan, hasil penulisan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 
mempertimbangkan strategi usaha yang akan diterapkan dalam meningkatkan 
kinerja perusahaan. 

 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada manajemen strategi usaha 

penjaminan kredit PT Jamkrida Riau. Peran dan fungsi perusahaan dilihat dari 
kondisi internal dan eksternal perusahaan. Faktor eksternal terdiri dari faktor 
ekonomi; sosial, budaya, demografis dan lingkungan; politik, pemerintahan dan 
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hukum; serta faktor teknologi. Faktor internal mencakup manajemen dan 
operasional, pemasaran, keuangan. Analisis terhadap faktor-faktor tersebut akan 
membantu PT Jamkrida Riau untuk memetakan posisi usahanya saat ini, 
menganalisis segala persoalan strategis yang ada sehingga akan diperoleh berbagai 
alternatif strategi yang akan dijalankan dan menghasilkan program kebijakan 
strategis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Penelitian ini terbatas kepada 
kegiatan penjaminan kredit PT. Jamkrida Riau, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 
dan kredit UMKM di Provinsi Riau. 
  




