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I.  PENDAHULUAN 

 
1.1.   Latar Belakang 

 Perekonomian Indonesia sebagian besar terdiri dari usaha kecil, baik di 

daerah perkotaan maupun daerah pedesaan.  Mereka adalah petani,  pengusaha 

dan  pedagang dengan kegiatan yang berskala kecil. Namun demikian, mereka 

diakui merupakan batu penyususun pondasi perekonomian dan sebagai landasan 

pembangunan struktur ekonomi. Data Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

Indonesia  menunjukan bahwa di Indonesia terdapat 2.358.616 unit (89.99 persen) 

industri rumah tangga, 240.088 unit  (9,16 persen)  industri kecil, 15.377 unit 

(0.59 persen) industri sedang, dan 6.797 unit (0,26 persen)  industri besar. Hal ini 

diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Perbandingan Industri di Indonesia Tahun 2000 

Jenis Usaha Industri      
(Unit) 

Tenaga Kerja 
(Orang) 

Nilai Output 
(Jutaan Rp)       

Industri Besar  6.797 3.773.518 584.968,11
Industri Sedang 15.377 593.298 43.794,97
Industri Kecil  240.088 1.799.290 28.826,20
Industri Rumah Tangga 2.358.616 4.492.151 28.593.07

Jumlah 2.620.878 10.658.257 686.182,35
Sumber : www.dprin.go.id  (Diaksen tanggal 20 November 2003) 

Keberadaan Industri Kecil maupun Industri Rumah Tangga merupakan 

wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu 

menempatkan peran pengusaha kecil sebagai jalur utama dalam pengembangan 

sistem ekonomi, menurut Sanim (2000) peranan usaha kecil, menengah, dan 

koperasi dalam konteks perekonomian adalah sebagai berikut: 
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a. Level atau tingkat makro  

1. Penyerapan tenaga kerja dan menciptakan kerja baru (employment and 

create new job). 

2. Breeding ground untuk bisnis baru. 

3. Usaha bersama kekeluargaan (cooperative). 

4. Mengurangi kecemburuan sosial (social jealousy) karena adanya 

kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. 

b. Level atau tingkat mikro  

1. Alat distribusi untuk bisnis besar (distribution butlets for big business). 

2. Sumber pendapatan dan perolehan devisa. 

3. Menciptakan kompetisi (creation of competition). 

4. Medan bagi inovasi independen dan bakat kewirausahaan (avenues for 

independent innovation and entrepreneurial talent). 

5. Kontribusi bagi desentralisasi (contribution to decentralization). 

Namun dalam perkembangannya, usaha kecil masih jauh tertinggal 

dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain, meskipun usaha kecil telah 

menyerap tenaga kerja sebanyak 6.291.441 orang atau 59.03 persen (Tabel 1).  

Jumlah pengusaha kecil serta tenaga kerja yang banyak dengan rata-rata kualitas 

sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan mendasar dalam 

pengembangan usaha kecil.  Di samping itu, terdapat berbagai permasalahan 

seperti kebijakan, termasuk regulasi, birokrasi dan retribusi yang berlebihan, 

sehingga menyebabkan beban biaya transaksi yang besar pada pengusaha kecil, 

dan keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti modal, teknologi, 

pasar, dan informasi.  
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Dalam rangka pengembangan pengusaha kecil pemerintah mempunyai 

program seperti yang tertuang dalam Propenas 2001 - 2005 yang salah satunya 

adalah peningkatan akses kepada sumber daya produktif yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam memanfaatkan kesempatan 

yang terbuka pada sumber daya, terutama sumber daya modal (Bapenas, 2000).  

Menurut Mubyarto, et.al. (1986), permodalan adalah salah satu unsur 

esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat.  

Padahal sampai saat ini modal masih merupakan masalah utama yang dihadapi 

pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.  Terkait dengan hal ini, kredit 

merupakan alat bantu untuk menciptakan modal, sementara perolehan kredit yang 

dapat membantu untuk mengatasi kekurangan modal masih sulit diperoleh.  

Dalam rangka mengatasi kesulitan pengusaha kecil untuk memperoleh 

modal, maka pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan kepada 

pengusaha kecil dalam memperoleh kredit yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan 

pemerintah atas Kebijakan Perkreditan Pakjan 90, yang mengharuskan semua 

bank untuk menyediahkan kredit dengan dana sendiri minimal sebesar 20 persen 

dari total portfolio kredit bank disalurkan untuk pengusaha kecil dalam bentuk 

Kredit Usaha Kecil (Bank Indonesia, 1999).   

Tetapi fungsi lembaga perbankan sebagai lembaga perantara 

(intermediasi) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak-pihak yang 

kekurangan dana  tersebut banyak disorot berkaitan dengan masih kecilnya kredit 

yang dikucurkan ke sektor riil terutama pada pengusaha kecil yaitu hanya 17.04 

persen pada tahun 2002, ini terlihat pada data posisi kredit pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Posisi Kredit Usaha Kecil Menurut Sektor Ekomoni di Indonesia            
Tahun 1998 - 2002 

                                                              (Miliar Rp) 

   Posisi Kredit 1998 1999 2000 2001 2002 
   1  Pertanian 7.572 7.744 9.275 10.135 11.072
   2  Pertambangan 48 26 84 43 45
   3  Perindustrian 1.757 1.081 1.625 1.755 2.461
   4  Perdagangan 10.673 8.821 10.321 12.573 17.365
   5  Jasa – Jasa 5.629 3.409 4.728 5.187 7.728
   6  Lain-lain 19.891 16.158 30.592 32.876 23.595

Total KUK 45.570 37.239 56.625 62.569 62.266
% terhadap total kredit 9.35 16.54 21.05 20.34 17.04

Sumber : www.bi.go.id  (Diakses tanggal 20 November 2003) 

1.2.   Perumusan Masalah 

Di satu sisi pemerintah tetap menggalakan pengembangan usaha kecil, 

karena usaha kecil dinilai memiliki peranan yang cukup besar dalam 

pengembangan sistim perekonomian Indonesia.  Di sisi lain pengusaha kecil 

dihadapkan pada permasalahan dana yang terbatas, serta akses pengusaha kecil 

pada perbankan yang merupakan sumber modal relatif  kecil. Kecilnya penyaluran 

kredit dari perbankan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ini 

disebabkan karena sektor UMKM masih belum bankable1.    

Pada dasarnya adanya tambahan modal dari perbankan bagi usaha kecil 

diharapkan  dapat meningkatkan faktor-faktor produksi yang belum optimal. 

Pemberian kredit kepada pengusaha kecil memungkinkan terjadinya perbaikan 

produktifitas yang dicapai dibandingkan sebelum menerima pinjaman dari 

perbankan, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha kecil.   

 

_____________ 

1 Nasabah yang tidak layak diberikan pinjaman, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kredit 
bermasalah. 
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Bagi  pengusaha kecil,  tambahan pendapatan yang diterima dari usahanya 

tidak dapat dipisahkan untuk keperluan konsumsi dan produksi.  Dalam hal ini 

pengusaha kecil masih cenderung mengutamakan konsumsi keluarga.  Oleh 

karena itu yang penting bagi pengusaha kecil adalah berapa bagian dari 

pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan keluarga.  Karena itu. 

besarnya pengeluaran keluarga akan mempengaruhi kemampuan pengusaha kecil 

untuk menggunakan pendapatannya dalam membayar kembali kredit yang telah 

terima dari perbankan. 

 Keberhasilan pengusaha kecil setelah mendapat tambahan modal dari 

perbankan tidak saja dicerminkan oleh peningkatan produksi, akan tetapi juga 

oleh besarnya kelancaran pembayaran pinjaman yang telah diterima dari 

perbankan. Apabila pendapatan yang diperoleh belum dapat mengimbangi 

keperluan konsumsi keluarga, maka pengusaha kecil cenderung menunggak 

pembayaran ke perbankan. Oleh karena itu, tunggakan kredit merupakan salah 

satu tolak ukur keberhasilan pengusaha kecil dalam menerima kredit dari 

perbankan.   

Terjadinya tunggakan kredit bagi pengusaha kecil merupakan faktor yang 

menyebabkan perbankan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil masih 

sangat selektif.  Oleh karena itu secara spesifik permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana “analisis kredit” yang tepat untuk pengusaha kecil agar 

pinjaman yang diberikan tidak menjadi kredit macet. 

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran 

pinjaman bagi pengusaha kecil. 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun model analisis kredit yang tepat pada pengusaha kecil agar 

tidak terjadi kredit macet. 

b. Menganalisis faktor-faktor analisis kredit pada usaha kecil yang 

berpengaruh nyata terhadap kecenderungan pengusaha kecil lancar dalam 

pembayaran pinjamannya.  
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