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1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu amanah yang diwariskan dalam Pembukaan Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah negara harus memajukan 

kesejahteraan umum. Ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini negara, 

berkewajiban memajukan kesejahteraan bagi rakyatnya secara umum, tanpa 

pengecualian. Indikator kesejahteraan yang kita kenal selama ini adalah 

indikator lahiriyah yang lebih banyak dilihat dari aspek kemapanan ekonomi, 

yang mengantarkan seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai 

kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang bersifat tambahan maupun pelengkap, 

sejalan dengan kemajuan tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat 

kesejahteraan yang dimiliki, maka semakin banyak indikator kemapanan 

ekonomi yang mampu dipenuhi (Kasmir, 2002) 

Semua peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat tidak lepas dari 

kehidupan dunia perdagangan di Indonesia yang secara umum mengalami 

perkembangan yang menggembirakan. Dunia bisnis saat ini telah menjadi 

alternatif utama manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Berbicara masalah bisnis maka akan selalu terkait dengan permasalahan utama 

yaitu permodalan, dimana modal utama bisnis adalah dana didukung oleh 

kreatifitas, inovasi dan peluang usaha yang ada. Untuk membuka bisnis atau 
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usaha dengan modal besar membutuhkan dana yang banyak dan kreatifitas 

yang memadai serta memerlukan tenaga yang lebih banyak. 

Peranan perbankan dalam masa pembangunan dewasa ini sangat 

dominan. Kelancaran peredaran uang, transaksi permodalan baik untuk 

investasi maupun modal kerja sangat ditentukan oleh lancar atau tidaknya jasa 

perbankan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan sektor 

ekonomi. Secara umum perbankan dapat diartikan sebagai lembaga perantara 

keuangan (financial intermediary) yaitu menyalurkan dana dari pihak yang 

kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. 

Perhatian pemerintah terhadap kebijakan yang mengarah pada 

perbaikan ekonomi secara mikro dilakukan dengan melibatkan tidak saja unsur 

birokrasi atau Badan Usaha Milik Negara, tetapi juga komponen swasta 

didorong untuk turut berperan aktif di dalamnya. Beberapa program program 

pemerintah tersebut adalah Program Nasional bagi Keluarga Harapan 

(PKH) yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, Program Nasional untuk 

Penguatan Masyarakat (PNPM) yang memberi penekanan pada pengembangan 

usaha (Tambunan, 2012). 

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, jumlah UKM yang ada di 

Indonesia hingga saat ini mencapai 56,5 juta unit dan setidaknya UMKM 

berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen. Sehingga 

jika keberadaaan UMKM terus dikembangkan maka jumlah tenaga kerja yang 

diserap semakin banyak dan hal ini dapat mengurangi jumlah pengganguran 

yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa 
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Tengah dapat dilihat bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah 

UMKM terus meningkat. Jumlah pelaku UMKM, penyerapan tenaga kerja 

pada UMKM, asset pada UMKM, dan omzet pada UMKM. Pada tahun 2008 

jumlah UMKM adalah 64.294 unit usaha kemudian terjadi peningkatan sebesar 

2,5% pada 2009 menjadi 65.878 unit usaha. Begitu pula ditahun 2010 

meningkat sebesar 2,6% menjadi 67.616 unit usaha, pada 2011 meningkat 

3,85% menjadi 70.222, dan ditahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 14,75% 

menjadi 80.583 unit usaha. Jumlah UMKM tersebut 4 berupa produksi/non 

produksi, pertanian, perdagangan, dan jasa. Jumlah UMKM terbanyak ada 

pada produksi/non pertanian. 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2010 

menyatakan untuk membantu UMKM mendapatkan bantuan modal adalah 

dengan cara memperluas penyaluran KUR sehingga pada tahun 2010 perluasan 

KUR di tingkat Pemerintah Daerah dengan menambah bank pelaksana KUR 

dalam hal ini yang ditunjuk adalah 13 Bank Pemerintah Daerah di seluruh 

Indonesia. Menurut data realisasi KUR Jawa Tengah yang dicatat oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah hingga akhir Juni 2013, jumlah 

debitur KUR pada Bank Jateng merupakan terbesar ketiga setelah Bank BRI 

dan 16 Bank BNI. Jumlah debitur Bank BRI adalah 1.707.352 debitur, Bank 

BNI sebesar 58.614 debitur dan Bank Jateng adalah 23.952 debitur. Dalam 

lingkup Jawa Tengah Bank Jateng dapat menyalurkan banyak KUR kepada 

UMKM. Semakin banyak debitur UMKM maka semakin besar pula realisasi 

KUR yang diberikan kepada usaha mikro. 

Analisis pemberian kredit...Wulang Jati Wibowo, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2018



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dari pengertian tersebut jelas bahwa fungsi dari bank adalah 

menghimpun dan menyalurkan dana dalam rangka peningkatan taraf hidup 

rakyat banyak (UU Perbankan No.10 Tahun 1998). 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank pemerintah yang 

kegiatan usahanya banyak diarahkan pada pelayanan mayarakat pengusaha 

kecil dan golongan ekonomi lemah, sebagai pendorong pertumbuhan 

pengusaha skala menengah dan mikro, sekaligus untuk dapat mengelola 

operasional perbankan secara sehat dan professional terkait dengan asset yang 

dimilikinya. Salah satu keberpihakan pemerintah melalui BRI, adalah dengan 

memasukan BRI sebagai bank yang menjadi peserta Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS) sehingga diharapkan masyarakat tidak takut untuk 

menanamkan investasi atau simpanannya di BRI. Hal ini akan bermuara pada 

penguatan kemampuan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya 

kepada masyarakat luas (Kasmir, 2002). 

Usaha mikro dan kecil memegang peranan penting dalam pembangunan 

ekonomi, dikarenakan tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dan 

kebutuhan modal investasinya kecil. Hal inilah yang membuat usaha mikro dan 

kecil tidak rentan terhadap perubahan eksternal sehingga pengembangan sektor 

UMK dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai 

penunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan 
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berkesinambungan. Berdasarkan data Kementriaan Negara Koperasi dan 

UMKM tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM masih menjadi pelaku usaha 

yang paling banyak yaitu mencapai 51,26 juta unit usaha atau 99,99% dari 

pelaku bisnis yang ada di Indonesia. 

 

BRI memiliki komitmen untuk membantu mengembangkan UMK serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk komitmen itu 

adalah dengan dibukanya Kredit untuk modal usaha bagi UMK yang disebut 

dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu alternatif bagi 

usaha kecil, mikro dan koperasi untuk mendapatkan modal usaha. Karena itu 

maka BRI unit Banyumas melalui Kredit Usaha Rakyat bermaksud 

memberikan kemudahan akses yang lebih besar kepada para pelaku usaha 

mikro dan kecil untuk mendapatkan modal usaha. Diharapkan dengan 

dibukanya KUR dari BRI unit Banyumas akan meningkatkan pengembangan 

ekonomi sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang 

kenyataannya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. 

Hal ini sejalan dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan 

Indah Yuliana (2010), tentang kredit UMKM yang diberikan kepada usaha 

monel di Kabupaten Jepara tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa ada 

perbedaan yang positif setelah diberikan kredit UMKM yang meliputi modal, 

produksi, omzet, tenaga kerja dan keuntungan. Hasil meningkat lebih dari 

100% dari sebelum mendapatkan kredit UMKM. Berbagai bentuk pemberian 

kredit juga bisa membuat efektifitas kredit lebih baik terhadap pendapatan 
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masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.  Misalnya dalam penelitian mengenai 

pelaksanaan program jaminan kredit daerah (Jamkrida) di Kabupaten Tabanan. 

Dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2011 pertumbuhan UMKM di 

Kabupaten Tabanan cenderung menurun, namun setelah diberlakukan program 

Jamkrida bagi UMKM tahun 2011 dengan jaminan kredit sebesar Rp. 568,9 

milyar yang diberikan lebih dari 5000 debitur, hasil akhir tahun 2012 

menunjukkan tingkat efektifitas Jamkrida sangat efektif sebesar 85,83%. 

Dalam penelitian yang lain, yaitu studi kasus nasabah Bank Jateng Cabang 

Boyolali tahun 2013, dikatakan bahwa peran kredit sangat membantu UMKM 

dalam mengatasi permodalan. Ditinjau dari variabel ongkos produksi, omzet 

penjualan, keuntungan dan jumlah jam kerja melalui kredit KUR yang 

disalurkan kepada 80 nasabah UMKM Bank Jateng Cabang Boyolali. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ongkos produksi 

meningkat secara signifikan setelah diberikan KUR mencapai 33,4%. Omzet 

penjualan juga meningkat setelah KUR diberikan mencapai 47,4%. Pendapatan 

pengusaha juga terjadi peningkatan secara signifikan mencapai 67,2% 

termasuk jumlah jam kerja yang meningkat sebesar 34%. 

Sejalan dengan penelitian diatas, dampak pemberian dana PNPM juga 

menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebagaimana penelitian yang 

dilakukan di Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang 

tahun 2011. Variabel yang digunakan meliputi pendapatan usaha, tabungan dan 

investasi usaha. Dari ketiga variabel tersebut terjadi peningkatan setelah 

diberikan dana PNPM dibanding sebelum mendapatkan dana PNPM. Hasil dari 
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penelitian adalah pendapatan usaha anggota KSM meningkat rata-rata per 

bulan 18,41%, tabungan anggota KSM meningkat rata-rata per bulan 53,91% 

sedangkan investasi anggota KSM mengalami peningkatan rata-rata per bulan 

50,26%. Pemberian dana PNPM juga memberikan peningkatan efektifitas 

pendapatan kepada KSM dalam menjalankan usaha mikro. Seperti dalam 

penelitian di daerah Rangkapan Jaya Baru Pancoran Depok tahun 2010 tentang 

efektifitas penyaluran modal kerja program PNPM Mandiri perkotaan untuk 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari penelitan tersebut disimpulkan 

bahwa pendapatan sesudah pinjaman dana bergulir PNPM berpengaruh positif 

terhadap perubahan perkembangan usaha. Demikian juga efektifitas 

pendapatan sesudah pinjaman diberikan membawa dampak positif bagi 

perkembangan usaha masyarakat. 

Sejalan dengan perkembangan usaha mikro dan menengah, peran 

pemberian kredit sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan usahanya, 

khususnya mikro dan menengah. Hal ini seperti dalam penelitian tentang 

“Analisis Peran BRI Unit Ketandan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Ngawen Kabupaten 

Klaten”, tahun 2012. Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan suatu kesimpulan 

bahwa setelah pemberian KUR modal usaha mencapai 230% dibandingkan 

sebelum mendapatkan KUR. Demikian juga untuk jumlah produksi yang 

meningkat sampai 243%, omset penjualan setelah diberikan bantuan KUR 

mencapai 202% dan keuntungan hasil usahanya juga meningkat sebesar 189%. 
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Program KUR yang dilaksanakan oleh BRI Unit Banyumas dalam 

tahun 2012 cukup menarik masyarakat, terbukti dengan meningkatnya nasabah 

yang mengambil program KUR. Dari hasil survey di masyarakat, penulis 

melihat, mengamati dan mencoba berinteraksi langsung dengan warga 

perkembangan KUR di unit Banyumas. Dari hasil laporan keuangan khususnya 

program KUR, akhir tahun 2012 meningkat mencapai 12 milyar rupiah. Angka 

pengembalian kredit juga cukup baik sampai 60%. Tahun 2013, 2014 dan 2015 

pencairan KUR juga meningkat rata-rata 2 milyar rupiah per tahun, namun 

pengembalian kredit tidak sebanding dengan pencairan KUR. Banyak nasabah 

KUR yang macet, meskipun secara umum BRI unit Banyumas masih dalam 

kondisi aman. 

Hasil survey di lapangan banyak nasabah yang mengambil program 

KUR tidak diperuntukkan untuk kegiatan produksi, namun pihak mantri atau 

pegawai BRI yang di lapangan harus memenuhi target baik target kredit 

maupun angsuran. Hal tersebut berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai itu 

sendiri. Mengabulkan pencairan kredit (KUR) kepada nasabah yang sebetulnya 

kurang layak sering terjadi. Ada nasabah yang seharusnya tidak pantas 

mendapat kredit melalui KUR tetapi seringkalinya di masukkan ke dalam 

program KUR sehingga bisa menyebabkan salah tujuan dan kredit tidak 

digunakan untuk usaha. Dari berbagai permasalahan di lapangan yang 

berkaitan dengan program KUR, yang penulis secara langsung bertemu 

nasabah, baik yang digunakan untuk usaha maupun untuk konsumtif, 

menimbulkan pertanyaan dan keingintahuan mengenai keefektifan dan 
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kemanfaatan dari program KUR itu. Meskipun dari tahun 2012 sampai 2015 

BRI unit Banyumas dalam program KUR masuk kategori baik dan aman. 

Berdasar berbagai hasil penelitian yang ada, dan dihubungkan dengan 

permasalahan yang terjadi di BRI Unit Banyumas terkait dengan KUR, maka 

penulis ingin mengetahui bagaimana sebetulnya sebelum dan sesudah nasabah 

menerima KUR dilihat dari aspek modal usaha, produksi, omset dan 

keuntungan serta efektifitas dari pemberian KUR tersebut. Melihat hubungan 

antara berbagai fenomena tersebut, maka mendasari peneliti untuk melakukan 

penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Pemberian KUR Terhadap Usaha 

Mikro dan Kecil di BRI Unit Banyumas”. Penelitian ini untuk melihat 

sejauh mana efektifitas KUR yang diberikan BRI unit Banyumas dapat 

berperan sebagai agent of development bagi pengusaha mikro dan kecil 

khususnya nasabah BRI unit Banyumas dalam menumbuh kembangkan sektor 

UMK dan BRI unit Banyumas dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam 

mengatasi masalah pembiayaan UMK, sehingga menjadi kuat dan mandiri 

dalam menghadapi pasar bebas. 

1.2. Perumusan Masalah 

Salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh BRI unit Banyumas 

adalah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat, khususnya 

pengusaha dan pedagang skala kecil dan menengah. Kredit ini yang merupakan 

kredit produktif diharapkan dapat meningkatkan permodalan pengusaha yang 

pada gilirannya akan meningkatkan penjualan dan pendapatan masyarakat. 

Dukungan jumlah produksi yang meningkat berarti akan menambah 
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keuntungan yang diterimanya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari modal ?  

2. Apakah pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari produksi ? 

3. Apakah pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari omzet penjualan? 

4. Apakah pemberian KUR mampu mengefektifkan pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas dilihat dari keuntungan ? 

5. Bagaimana perbedaan modal usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat 

bantuan KUR dari BRI unit Banyumas ? 

6. Bagaimana perbedaan produksi usaha mikro antara sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan KUR dari BRI unit Banyumas ? 

7. Bagaimana perbedaan omzet penjualan usaha mikro antara sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan KUR dari BRI unit Banyumas ? 

8. Bagaimana perbedaan keuntungan usaha mikro antara sebelum dan sesudah 

mendapat bantuan KUR dari BRI unit Banyumas ? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih jelas dan tidak terlalu meluas, maka dalam penelitian ini 

hanya mencakup variabel modal usaha, produksi, omset dan keuntungan 

pengusaha mikro dan kecil yang menjadi nasabah BRI unit Banyumas sampai 

tahun 2012. 

1.4. Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis efektifitas kredit UMK Bank Rakyat Indonesia Unit 

Banyumas  dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit 

Banyumas kepada para pengusaha Mikro dan Kecil dilihat dari aspek modal. 

2. Untuk menganalisis efektifitas kredit UMK Bank Rakyat Indonesia Unit 

Banyumas  dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit 

Banyumas kepada para pengusaha Mikro dan Kecil dilihat dari aspek produksi. 

3. Untuk menganalisis efektifitas kredit UMK Bank Rakyat Indonesia Unit 

Banyumas  dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit 

Banyumas kepada para pengusaha Mikro dan Kecil dilihat dari aspek omzet 

penjualan. 

4. Untuk menganalisis efektifitas kredit UMK Bank Rakyat Indonesia Unit 

Banyumas  dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI Unit 

Banyumas kepada para pengusaha Mikro dan Kecil dilihat dari aspek 

keuntungan. 

5. Untuk menganalisis perbedaan aspek modal dalam usaha mikro sebelum dan 

sesudah mendapatkan KUR melalui BRI Unit Banyumas. 

6. Untuk menganalisis perbedaan aspek produksi dalam usaha mikro sebelum dan 

sesudah mendapatkan KUR melalui BRI Unit Banyumas. 

7. Untuk menganalisis perbedaan aspek omzet dalam usaha mikro sebelum dan 

sesudah mendapatkan KUR melalui BRI Unit Banyumas. 

8. Untuk menganalisis perbedaan aspek keuntungan dalam usaha mikro sebelum 

dan sesudah mendapatkan KUR melalui BRI Unit Banyumas. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan tersebut maka manfaat yang diharapkan adalah : 
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1. Bagi Perusahaan / BRI Unit Banyumas 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan operasional 

perbankan dan menjalankan fungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang 

berperan menjembatani kebutuhan modal masyarakat dalam rangka peningkatan 

taraf hidupnya. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bentuk aplikasi teori dan ilmu pengetahuan yang selama ini 

diterima dalam studi, mengkorelasikannya dengan fakta di lapangan dan 

masyarakat secara nyata. 

3. Bagi Fakultas 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan tambahan wacana referensi 

dan acuan penelitian yang sejenis dengan permasalahan yang berbeda. 
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