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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, 

dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan 

untuk memenuhi kehidupan setiap manusia. Semakin bertambahnya penduduk 

akan membuat manusia untuk semakin berjuang mendapatkan uang hasil kerja 

kerasnya. Namun, apabila hasil kerja keras masih dianggap belum mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka perusahaan perbankan dianggap 

sebagai perusahaan yang bisa membantu untuk memberikan fasilitas 

pinjaman/kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang 

dianggap kurang.  Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dcngan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga.  

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang 

khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 

(UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai 

keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum 

bankable). Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan 

perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan 
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kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program 

KUR adalah sebagai berikut;  

a. Mempercepat pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);  

b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM & 

Koperasi kepada Lembaga Keuangan; dan  

c. Sebagai upaya penanggulangan / pengentasan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja. 

Program ini pertama kali diluncurkan atas prakarsa Pemerintah Kabinet 

Indonesia Bersatu pada tahun 2007 dan berhenti pada awal tahun 2015 (Tahap I). 

Sejak Agustus 2015 program ini dilanjutkan kembali pada Tahap II dengan 

mengacu pada Permenko bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2015 yang mengatur 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat serta Keppres No.14 Tahun 

2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, dimana terdapat beberapa perubahan ketentuan dan perluasan dalam 

skema KUR. Anggaran KUR terus meningkat dimana alokasi anggarannya Tahun 

2015 sebesar Rp. 30 triliun menjadi Rp. 100 triliun pada tahun 2016 serta tahun 

2017 ditargetkan sebesar Rp. 110 trilyun.    

Peningkatan anggaran tersebut tentu saja patut diapresiasi mengingat 

alokasi perbankan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi masih 

dirasakan sangat kecil. Pada akhir tahun 2016, dari total pinjaman yang diberikan 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 4.402 triliun, hanya 
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Rp. 739 triliun yang diberikan ke UMKM atau sebesar 16,78%. Dengan kata lain, 

dengan alokasi anggaran KUR sebesar Rp. 100 trilyun tahun 2016 maka sama 

dengan 13,53% dari total kredit UMKM atau 2,27% dari keseluruhan pinjaman 

dari Bank Umum dan BPR (Bank Indonesia, 2017). Situasi ini tampaknya ke 

depan tidak akan berubah mengingat dimana alokasi KUR semakin bertambah 

namun perkembangan pinjaman komersial untuk KUR jauh lebih besar seiring 

dengan semakin berkembangnya perekonomian domestik dan dunia usaha.    

Meskipun alokasi anggaran KUR relatif kecil namun banyak studi 

membuktikan bahwa KUR telah memiliki implikasi positif. Hasil evaluasi KUR 

periode pertama menunjukkan KUR memiliki implikasi positif terhadap 

pendapatan, volume penjualan dan jumlah produksi UMKM (Kemenkop UKM, 

2009, Idris, 2010), termasuk peningkatan jumlah karyawan pada KUR Retail 

(Idris, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan antara BRI dan 

LPEM-FEUI terhadap KUR periode pertama pada tahun 2009, juga menunjukkan 

terjadi peningkatan penjualan usaha sebesar Rp. 3,2 juta, keuntungan bersih 

sebesar Rp. 662 ribu, dan peningkatan aset usaha sebesar Rp. 1,2 juta untuk setiap 

nasabah KUR. KUR juga meningkatkan upah rata-rata sebesar Rp. 277 ribu/bulan 

meskipun hanya terjadi kenaikan jumlah pekerja sebesar 0,11 persen. 

Implikasinya terhadap rumah tangga juga terjadi peningkatan aset sebesar Rp.12,8 

juta sepanjang pelaksanaan KUR, disamping tentunya akses terhadap makanan, 

pendidikan maupun akses ke perbankan. Bagi bank pelaksana, KUR juga 

bermanfaat dalam menambah jumlah debitur potensial, penambahan kantor/outlet 
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pelayanan, peningkatan tenaga kerja serta lebih berani menyalur kredit ke UMKM 

dan Koperasi karena adanya skema penjaminan. 

Kredit adalah suatu penciptaan dana-dana yang diberikan oleh pihak 

perbankan/lembaga keuangan kepada masyarakat dalam upaya mendorong 

pembentukan modal kerja atau usaha, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas usaha sektor-sektor ekonomi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat baik secara individual maupun secara berkelompok dalam bentuk 

perusahaan. Kredit merupakan kegiatan bisnis yang beresiko tinggi, karena 

adanya kredit yang diberikan tidak tertagih dengan berbagai macam alasan 

meliputi, suku bunga, jangka waktu, dan hasil penjualan nasabah.  

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam 

bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima 

tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Penurunan jumlah kredit terjadi karena 

bank besar yang modal rendah meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman yang 

lebih tinggi dari rata-rata kredit dibandingkan dengan suku bunga pinjaman yang 

diberikan bank besar yang bermodal besar. Situasi seperti itu cepat atau lambat 

akan banyak pula mempengaruhi perkreditan yang dilaksanakan oleh bank 

bersangkutan. 

Adapun jangka waktu kredit, pada umumnya jangka waktu kredit 

merupakan cerminan dari resiko kredit yang mungkin muncul. Jangka waktu 

pinjaman adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk 

mengembalikan pokok dan bunga pinjaman. Makin panjang jangka waktu kredit, 
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semakin tinggi resiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan 

bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.   

Sedangkan hasil penjualan nasabah merupakan perubahan tingkat total 

penjualan tiap satu periode siklus akuntansi. Stabilitas penjualan juga 

menunjukkan pula stabilitas dari pendapatan (earning) yang diperoleh nasabah. 

Pengelolaan modal kerja menyangkut administrasi aktiva lancar dan kewajiban 

lancar dengan berpedoman pada kebijakan yang telah digariskan. 

Kredit bermasalah adalah suatu kondisi dimana debitur mengingkari janji 

mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga 

terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Kredit 

digolongkan bermasalah apabila terjadi keterlambatan bunga dan/ atau kredit 

induk, lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya, tidak dilunasi sama 

sekali, atau  diperlukan negoisasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit 

dan bunga yang tercantum dalam pemberian kredit. Kredit yang termasuk dalam 

kategori lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang performing 

loan, sedangkan kredit yang termasuk kategori kurang lancar, diragukan dan 

macet dinilai sebagai kredit non performing loan. 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang juga meneliti permasalahan 

kredit macet ialah sebagai berikut: 

Widodo (2003) dengan judul tesis “Analisis Persepsi Nasabah Terhadap 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT. BPR Karticentra Artha 

Mranggen Kabupaten Demak”. Penelitian ini menggunakan 100 responden 
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dengan variabel jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, kolekbilitas dan 

stabilitas penjualan nasabah.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan 37% 

responden menunjukkan jangka waktu pinjaman tidak lama, 35% responden 

menyatakan suku bunga rendah, 32% responden menyatakan kolektibilitas sangat 

rutin, dan 30% responden menyatakan penjualan nasabah stabil. Hasil penelitian 

juga menunjukkan jangka waktu kredit berpengaruh negatif, suku bunga 

berpengaruh positif,  kolektibilitas berpengaruh negatif sedangkan stabilitas 

penjualan nasabah berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet. Besarnya 

pengaruh jangka waktu -39.1%, suku bunga sebesar 60.7%, kolektabilitas sebesar 

-21.8% dan stabiitas penjualan nasabah sebesar -48.9%.  

Ahimsa (2000) “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Kredit Macet pada BPR BKK Rawe Kudus”. Penelitian ini menggunakan 100 

responden dengan variabel jangka waktu kredit, tingkat suku bunga dan 

kolekbilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 30% responden menunjukkan 

jangka waktu pinjaman lama, 38% responden menyatakan suku bunga rendah, dan 

32% responden menyatakan kolektibilitas rutin. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan suku bunga berpengaruh positif, sedangkan jangka waktu kredit dan 

kolektibilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit macet. Besarnya 

pengaruh jangka waktu sebesar -36.8%, suku bunga 41.3%, dan kolektabilitas 

terhadap kredit macet sebesar -19.5%.  

Viswanadham (2015) ” Determinants of Non Performing Loans in 

Commercial Banks: A Study of NBC Bank Dodoma Tanzania”. Penelitian ini 

mencoba untuk memastikan penentu kredit bermasalah di National Bank of 
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Commerce. Data dikumpulkan dari 152 responden dengan menggunakan metode 

wawancara, kuesioner dan bukti dokumenter.  72,1% responden mengatakan 

bahwa PDB mempengaruhi kredit bermasalah, 75% responden setuju jika kondisi 

ekonomi mempengaruhi kredit bermasalah, 81,8% responden mengatakan bahwa 

suku bunga yang diterapkan bank tidak masuk akal atau terlalu tinggi. Jadi hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jumlah PDB dan kondisi ekonomi berpengaruh 

negatif terhadap kredit bermasalah dan suku bunga berpengaruh positif. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang terbesar di Indonesia. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang 

Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 

status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 

100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi 

perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 

yang masih digunakan sampai dengan saat ini. BRI merupakan salah satu 

penyalur KUR terbesar dibandingkan bank atau lembaga penyalur KUR lainnya. 

Tahun 2016 saja, bank ini mendapatkan alokasi sebesar 67,5% dari target KUR 

sebesar Rp.100 trilyun. BRI juga perlu melakukan pengukuran potensi 

pertumbuhan bisnis dari para debitur KUR yang bisa dijadikan sebagai basis 

pertumbuhan bisnis BRI dalam jangka panjang. Akan tetapi, seiring berjalannya 

waktu peningkatan kredit KUR juga dibarengi dengan adanya permasalahan 

kredit macet yang juga ikut meningkat. 
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Hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi 

Social (LP3ES) mengenai studi dampak social ekonomi kredit usaha rakyat 

(KUR), pada tahun 2017 lalu ditemukan bahwa tingkat bunga secara umum 

mempengaruhi responden KUR utamanya untuk mendorong penggunaan 

pinjaman usaha dan menyukai layanan perbankan dibandingkan layanan non 

perbankan. Pinjaman KUR cukup dipilih TKI umumnya karena jumlah pinjaman 

yang dicairkan dengan perbaikan pada jangka waktu pinjaman, jumlah pinjaman 

yang dicarikan seiring dengan kemampuan membayar angsura TKI. Adapun 

beberapa penyebab nasabah yang menunggak atau PH umumnya karena factor 

kegagalan usaha dibanding factor non usaha. Kegagalan usaha ini dikarenakan 

kerugian usaha (35,6%) serta penurunan omset (36,2%). 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan merajuk 

pada internal research yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indoneis ditemukan 

permasalahan mengenai tingginya kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia. 

Hal tersebut juga dapat dilihat dari data akumulasi tingkat pembayaran kredit 

nasabah macet dari bulan Oktober 2017 – Desember 2017 yang semakin 

meningkat. 

Penyebab permasalahan tersebut peneliti duga disebabkan oleh suku bunga, 

jangka waktu, dan penghasilan penjualan nasabah. Peneliti merasa suku bunga 

yang diberikan kurang sesuai dengan kemampuan yang dipersepsikan nasabah. 

Adapun jangka waktu pinjaman yang diberikan pun juga diduga menjadi 

penyebab  kredit macet karena panjangnya waktu pinjaman terkadang tidak 
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diiringi dengan penghasilan usaha nasabah yang stabil sepanjang jangka waktu 

pinjaman berjalan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berhubungan dengan pengaruh suku bunga, jangka waktu, dan hasil 

penjualan nasabah terhadap kredit macet. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah dengan adanya suku bunga, jangka waktu, dan penghasilan 

nasabah akan berpengaruh pada kelancaran pembayaran kredit. Adapun judul 

skripsi yang dipilih peneliti adalah : ”Pengaruh Kebijakan Jangka Waktu, 

Tingkat Suku Bunga, dan Penghasilan Nasabah Terhadap Permasalahan 

Kredit Macet KUR pada Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia  Unit 

Sukalarang”. 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Kredit adalah suatu penciptaan dana-dana yang diberikan oleh pihak 

perbankan/lembaga keuangan kepada masyarakat dalam upaya mendorong 

pembentukan modal kerja atau usaha, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas usaha sektor-sektor ekonomi yang dilaksanakan oleh 

masyarakat baik secara individual maupun secara berkelompok dalam bentuk 

perusahaan. Kredit merupakan kegiatan bisnis yang beresiko tinggi, karena 

adanya kredit yang diberikan tidak tertagih dengan berbagai macam alasan 

meliputi, suku bunga, jangka waktu, dan hasil penjualan nasabah. BRI merupakan 

salah satu penyalur KUR terbesar dibandingkan bank atau lembaga penyalur KUR 
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lainnya. Tahun 2016 saja, bank ini mendapatkan alokasi sebesar 67,5% dari target 

KUR sebesar Rp.100 trilyun. BRI juga perlu melakukan pengukuran potensi 

pertumbuhan bisnis dari para debitur KUR yang bisa dijadikan sebagai basis 

pertumbuhan bisnis BRI dalam jangka panjang. Akan tetapi, seiring berjalannya 

waktu peningkatan kredit KUR juga dibarengi dengan adanya permasalahan kreit 

macet yang juga ikut meningkat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi 

permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Meningkatnya permasalahan mengenai kredit macet nasabah dalam 

beberapa periode diantaranya peningkatan permasalahan kredit macet 

pada bulan Oktober 2017 – Desember 2017. 

2. Kurang optimalnya analisa kredit yang dilakukan terhadap penghasilan 

usaha nasabah sebelum diberikannya kredit kepada nasabah. 

3. Suku bunga kredit yang dirasa kurang sesuai dengan kemampuan 

nasabah. 

4. Jangka waktu pengembalian pinjaman yang dirasa kurang sesuai dengan 

harapan nasabah. 

5. Penghasilan nasabah yang tidak stabil dan sering mengalami fluktuasi 

yang disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan dalam menjalankan 

usahanya. 
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1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kebijakan jangka waktu kredit pada Nasabah PT Bank 

Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang? 

2. Bagaimanakah kebijakan tingkat suku bunga pada Nasabah PT Bank 

Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang ? 

3. Bagaimanakah penghasilan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia  Unit 

Sukalarang? 

4. Bagaimanakah permasalahan kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia  

Unit Sukalarang? 

5. Bagaimanakah pengaruh kebijakan jangka waktu, tingkat  suku bunga, dan 

penghasilan nasabah terhadap permasalahan kredit macet pada PT Bank 

Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kebijakan jangka waktu kredit pada Nasabah PT Bank 

Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang. 

2. Untuk mengetahui kebijakan tingkat suku bunga pada Nasabah PT Bank 

Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang. 

3. Untuk mengetahui penghasilan Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia  Unit 

Sukalarang.  
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4. Untuk mengetahui permasalahan kredit macet pada PT Bank Rakyat 

Indonesia  Unit Sukalarang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan jangka waktu, tingkat  suku bunga, 

dan penghasilan nasabah terhadap permasalahan kredit macet pada PT 

Bank Rakyat Indonesia  Unit Sukalarang. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Dari penelitian di atas, peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini kelak 

dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama dengan 

lebih mendalam lagi. Juga sebagai konstribusi ilmu tentang jangka waktu kredit, 

tingkat suku bunga, dan penghasilan nasabah yang mempengaruhi permasalahan 

kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini juga sebagai 

aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan di 

Program Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan, 

terutama mengenai pengaruh jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, dan 

penghasilan nasabah terhadap permasalahan kredit yang diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 
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1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan memecahkan masalah dan sebagai 

bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam peningkatan jangka waktu 

kredit, tingkat suku bunga, dan penghasilan nasabah sehingga dapat mengurangi 

terjadinya permasalahan kredit macet dikemudian hari. Dan semoga penelitian ini 

juga bisa menjadi sumber informasi yang positif untuk perusahaan di masa yang 

akan datang supaya dapat menjadi lebih baik. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi, bahan kajian, dan deskripsi 

bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian yang serupa, di samping itu 

semoga dapat memberikan informasi, wawasan, dan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen kredit dalam peningkatan jangka waktu kredit, tingkat suku bunga, 

dan penghasilan nasabah  yang berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran 

kredit suatu perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


