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ABSTRACT
This study focuses on research of policy and with case study in BRJ branch of
Purwokerto. It attempts to achieve three main purposes: (1) to observe the
distribution of credit to microfinance, (2) to observe the problems that occurred in
microfinance credit distribution, (3) to observe what kind of strategy that BRJ used to
occure the problems in microfinance credit distribution.

The results of this study stated that BRI branch of Purwokerto has always been
practicing prudential banking principles, by prioritizing loan quality above other
things. BRI maintained loan quality was also due to the implementation of
comprehensive and thorough risk management practices implemented throughout
every business line, alongside with a very selective market targeting to be strong
enough against macro economy upheavals, and also due to good loan monitoring and
supervisions by all credit line officials.

Keywords :

microfinance, microfinance credit, Bank Rakyat Indonesia (BRJ)
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Usaha Milao, Kecil ,dan Menengah (UMKM) merupakan tulang
punggung perekonomian nasional. Beberapa indikator yang menj adi bukti
bahwa sektor ini memang sangat berperan dalam perekonomian Indonesia
diantaranya adalah jumlah UMKM pada tahun 2005 yang menguasai 54,22%
terhadap pembentukan nilai tambah nasional (Bank Indonesia, 2005).
Peran UMKM dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB)
menurut data dari BPS serta Kementrian Koperasi dan UKM, perekonomian
Indonesia pada tahun 2004 menunjukkan besaran atas dasar harga berlaku
mencapai Rp1.135,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 1993
sebesar Rp276 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 5,45 % terhadap tahun
2003, dimana laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan total PDB nasional pada periode yang sama yang mencapai 4,86%.
Kemudian pada tahun 2005 mencapai Rpl.480 triliun. Jumlah unit
UMKM pada tahun 2004 mencapai 43,22 juta unit meningkat 1,61 %
dibandingkan dengan tahun 2003. Tenaga kerja yang terserap oleh UMKM
mencapai 75,49 juta orang pada tahun 2004 (96,61 %), dan pada tahun 2005
sebanyak 77,67 juta orang (96,77%).

1
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Pengalaman masa krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa
sektor UMKM mempunyai ketahanan relatif lebih baik dibanding usaha besar.
Ketahanan tersebut antara lain disebabkan karena UMKM tidak tergantung pada
bahan baku impor. Selain itu, UMKM memiliki potensi pasar yang tinggi,
mengingat dengan biaya produksi yang rendah, harga produk yang dihasilkan
pun relatif rendah sehingga dapat terjangkau oleh kalangan pasar terbesar di
Indonesia, yaitu golongan ekonomi lemah.
Pemberian kredit kepada UMKM juga dapat mendorong pemulihan
fungsi intermediasi perbankan, karena UMKM merupakan sektor yang terns
aktif dalam perekonomian nasional sementara usaha besar umumnya masih

dalam tahap penyehatan dan restrukturisasi.
Pembiayaan merupakan salah satu permasalahan yang senng
diungkapkan terkait dengan pengembangan UMKM, dengan jumlah UMKM
yang mendominasi jumlah usaha di Indonesia, mayoritas UMKM diperkirakan
belum mendapat pelayanan perbankan.
Jumlah UMKM di kota Purwokerto mencapai 50.933 usaha atau
mencapai 99,5 % dari jumlah unit usaha yang ada pada tahun 2007. Data ini
menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dalam perekonomian Kabupaten
Banyumas sangatlah signifikan. Jumlah pembiayaan kepada UMKM yang telah
dilakukan oleh perbankan sampai dengan akhir tahun 2007 mencapai Rp3,94
triliun dan sudah merupakan 97,13 % dari total kredit perbankan, dengan jumlah
nasabah yang terlayani sebanyak 28.304 UMKM.
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Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut BRI yang didirikan sejak
tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap
konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan
pengusaha kecil. Dalam penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil, terdapat
permasalahan yang dihadapi oleh kantor cabang BRI Purwokerto, baik yang
berasal dari sisi internal dan ekstemal BRI. Mengingat gambaran tersebut,
penulis berminat untuk mengetahui permasalahan dan upaya kantor cabang BRI
Purwokerto dalam menghadapi permasalahan dalam penyaluran kredit kepada
pengusaha kecil.

1.2.PEMBATASAN MASALAH

Penelitian akan difokuskan pada UMKM, yang terdiri dari usaha mikro,
usaha kecil dan usaha menengah. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa :
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan
usaha perorangan

yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
memiliki basil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,-.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah
atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih
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dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki basil penjualan
tahunan lebih dari Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2,5
miliar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau
usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari RpSOO.OOO.OOO,sampai dengan paling banyak RplO miliar,- tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha atau memiliki basil penjualan tahunan lebih dari
Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak RpSO miliar.

Dalam hal kredit, sebagaimana yang digunakan untuk keperluan
analisis penulis adalah sebagai berikut:
1. Kredit mikro adalah kredit dengan plafon maksimum Rp50.000.000,-,
2. Kredit usaha kecil adalah kredit dengan plafon antara RpSO.OOO.OOO,- sampai
dengan Rp500.000.000,- , dan
3. Kredit usaha menengah adalah kredit dengan plafon antara RpSOO.OOO.OOO,sampai dengan Rp5 miliar.
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1.3. TUJUAN PENEUTIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil di kantor
cabang BRI Purwokerto.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi kantor cabang BRI
Purwokerto dalam penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kantor cabang BRI Purwokerto
dalam menghadapi permasalahan dalam penyaluran kredit Mikro dan kredit
Kecil.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Dari basil penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan masukan
antara lain sebagai berikut :

1. Bagi BRI
Penelitian ini mudah-mudahan berguna bagi pihak manajemen BRI di dalam
hal penyaluran kredit kepada UMKM.
2. Bagi Penulis
Penulisan skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis dalam
bidang perkreditan, khususnya kredit kepada UMKM.
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3. Bagi Pihak Lain (umum)
Untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik
masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang kredit UMKM,
khususnya bagi mereka yang ingin lebih memperdalam masalah ini dengan
penelitian lebih lanjut.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara
sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan
pedoman untuk bab-bab selanjutnya. Masing-masing bab tersebut, yaitu :
BABI

: PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah,
pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
BABII

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

Bah ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang memuat
landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini, basil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan materi pembahasan skripsi ini, serta kerangka
pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini.
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BABIII

METODE PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian,
metode pengumpulan data yang termasuk di dalamnya adalah
data yang dihimpun, dan tehnik pengumpulan data. Kemudian
metode analisa data yang membahas tehnik pengolahan data.

BABIV

ANAUSA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum BRI,
gambaran umum kota Purwokerto, penyaluran kredit Mikro dan
kredit Kecil

(ritel)

di kantor cabang BRI Purwokerto,

permasalahan yang dihadapi kantor cabang BRI Purwokerto
dalam penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil, serta upaya
kantor cabang BRI Purwokerto dalam menghadapi permasalahan
dalam penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil.
BABV

KESIMPUIAN DAN SARAN
Merupakan bah terakhir dimana penulis mencoba untuk
mengemukakan kesimpulan yang diambil dari basil analisis dan
pembahasan, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran
yang diharapkan berguna bagi BRI serta pihak-pihak lain.
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BABII
LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 LANDASAN dan KERANGKA TEORI
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Intermediasi Bank
Menurut Undang-Undang No.7 thn 1992 tentang perbankan dan
diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tara£ hidup orang banyak.
Bank Indonesia dalam Booklet Perbankan Indonesia 2005 menjelaskan
teori fungsi intermediasi bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana
masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arab peningkatan
taraf hidup rakyat banyak Selain itu, perbankan memiliki kedudukan yang
strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan
kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga
diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
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2.1.2

Pengertian Kredit
UU Pokok Perbankan no 7 tahun 1992 mendefinisikan kredit sebagai

penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, dengan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian
basil keuntungan.
Undang-Undang No.lO tahun 1998 pasal 21 ayat 11 menyebutkan
bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan para peminjam untuk melunasi setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 menjelaskan bahwa
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak
dapat dibayar lunas pada akhir hari;
b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
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Pengertian kredit menurut BRI adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

2.1.3

Unsur Kredit
Unsur-unsur yang ada dalam kredit menurut Undang-Undang No.10

tahun 1998 pasal21 ayat 11 antara lain:

1. Peminjam yang memerlukan pinjaman,
2. Pihak yang meminjamkan,
3. Kepercayaan dari pihak yang meminjamkan,
4. Kesanggupan membayar kembali oleh pihak yang meminjam,
5. Tenggang waktu tertentu,
6. Risiko,
7. Bunga yang hams dibayar.
Pedoman Akuntansi

Perbankan Indonesia

(PAPI)

2001

JUga

menyebutkan Kredit berdasarkan pengertiannya memiliki 6 unsur, antara lain
sebagai berikut :

1. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam ;
2. Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati ;
3. Jangka waktu tertentu;
4. Pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan ;
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5. Risiko, kecuali pada kredit yang seluruh dananya (100%) dibiayai oleh
pemerintah atau pihak penyedia dana lain atau dijamin oleh pemerintah ; dan
6. Jaminan dan atau agunan (jika ada).

2.1.4 Azas-Azas Pemberian Kredit
Sebelum sebuah k.redit diberikan, hendaknya setiap keputusan
tersebut telah melalui proses tahapan k.redit yang sesuai dengan kebijakan
masing-masing bank, ditambah dengan adanya prinsip Know Your Customer
(Prinsip SC). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya k.redit
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3. Condition
Meneliti kondisi pasar dari usaha calon debitur, apakah usaha tersebut
masih cukup baik prospeknya secara mikro maupun makro. Kemudian
perlu juga dianalisa segi pemasarannya yang bergantung pada pesaing atau
persaingan, harga, permintaan, pangsa pasar, peraturan pemerintah,
kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Sebelum diputuskan untuk diberi
kredit, hams diyakini bahwa situasi usahanya masih berprospek baik.

4. Capacity
Meneliti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usaha atau
kemampuan manajemennya. Tujuannya adalah mengetahui apakah
manajemen usaha yang saat ini dipimpinnya baik atau tidak. Hal ini dapat
dilihat dari tingkat efisiensi perusahaan dan dari laba perusahaan yang
dipimpinnya, walaupun kondisi usahanya baik, perlu dinilai kemampuan
pemilik dalam mengembangkan usahanya tersebut apakah didukung oleh
manajemen yang baik.

5. Collateral
Meneliti kemampuan calon debitur dalam menyediakan jaminan atau
agunan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bank hila temyata gagal
memenuhi kewajiban kreditnya, seperti usaha mengalami kerugian dalam
jumlah besar, atau kredit menjadi macet.
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Collateral terdiri dari dua macam, yakni : material dan immaterial.
Material meliputi bangunan, tanah, mesin atau peralatan, kendaraan,
saham, dan sebagainya. Immaterial meliputi kepercayaan, tagihan,
jaminan bank, surat berbarga, dan sebagainya.

Selain prinsip SC tersebut, pemberian kredit juga harus memenubi
syarat 3R, antara lain :

1. Repayment
Kredit yang diberikan hams mampu dikembalikan oleb basil usaba
debitur.

2. Return
Usaha yang dijalankan oleb calon debitur akan tumbuh dan berkembang
dengan adanya pemberian kredit atau bahkan justru akan menjadi
bangkrut.

3. Risk bearing ability
Sampai sejauh mana usaha yang dijalankan debitur dapat menanggung dan
mengatasi risiko yang akan timbul dari pemberian kredit.

2.1.5

Usaba Mikro, Kecil, dan Menengab (UMKM)
Undang-Undang RI No.20 Tabun 2008 tentang Usaba Mikro, Kecil,

dan Menengah menjelaskan babwa usaba mikro adalab usaha produktif milik
orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha Mikro
adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak tennasuk
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tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki basil penjualan tahunan paling
banyak Rp300.000.000,-.
Undang-Undang RI No.20 Tabun 2008 tentang Usaba Mikro, Kecil,
dan Menengah menjelaskan babwa Usaba Kecil adalah usaba ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleb perorangan atau badan usaba yang
bukan merupakan anak perusabaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik Iangsung maupun tidak Iangsung
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenubi kriteria Usaba Kecil.
Kriteria Usaha Kecil adalab memiliki kekayaan bersib Iebib dari Rp50.000.000,sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- tidak termasuk tanab dan
bangunan tempat usaha atau memiliki basil penjualan tahunan lebib dari
Rp300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.
Undang-Undang RI No.20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan
menengah menjelaskan bahwa usaha menengah adalab usaba ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaba yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dari usaha kecil atau usaba besar dengan jumlah kekayaan bersib atau basil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria Usaha
Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebib dari Rp500.000.000,- sampai
dengan paling banyak RplO miliar,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki basil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai
dengan paling banyak Rp50 miliar.
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2.1.6

Kredit UMKM
Sri rahayu lestari (2005) menjelaskan bahwa kredit mik.ro adalah k.redit

yang diberikan kepada nasabah usaha milcro, baik langsung maupun tidak
langsung yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau menurut
Badan Pusat statistik dengan plafond kredit maksimal Rp50.000.000,-.
Berdasarkan Undang-Undang No5 tahun 1995 tentang usaha kecil,
kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil yang
memiliki nilai kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- di luar tanah dan
bangunan tempat usaha atau yang memiliki basil penjualan maksimal Rp 1
miliar per tahun dengan plafond kredit maksimal Rp500.000.000,-.
Sri Rahayu Lestari (2005) menjelaskan bahwa Kredit usaha menengah
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kesenjangan dan atau karena faktor ekstemal di luar kemampuan kendali
debitur.
Veithzal Rivai et al. (2007) juga mengemukakan bahwa kredit
bennasalah dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
1. Kesalahan bank
a. kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer;
b. pengikatan agunan kurang sempuma;
c. ada kepentingan pribadi pejabat bank;
d. kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan;
e. tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.
2. Kesalahan nasabah
a. nasabah tidak kompeten;
b. nasabah tidak atau kurang pengalaman;
c. nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya;
d. nasabah tidak jujur;
e. nasabah serakah.
3. Faktor Ekstemal
Kredit bermasalah akan timbul oleh pengaruh ekstemal, sebagai akibat dari
gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri
dengan perubahan seperti kondisi perekonomian, perubahan-perubahan
peraturan dan bencana alam.
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Selain penyebab-penyebab tersebut, Rusli (1996) mengemukakan
bahwa ada penyebab lain kredit bermasalah pada suatu bank yaitu kesalahan di
pihak bank dan nasabah. Persekongkolan yang diperhalus menjadi kolusi, maka
faktor inilah yang dipakai apabila kesalahan di pihak bank dan debitur. Kolusi
antara pihak bank dan debitur selalu diiringi dengan komisi atau koneksi dan
penilaian terhadap faktor 5C oleh petugas bank tidak.lah benar lagi, di pihak lain
faktor 5C dikarang-karang atau direkayasa sehingga yang tidak layak dilaporkan
layak.

2.2 PENEUTIAN TERDAHULU
Penelitian terdahulu mengenai

perencanaan kredit bank telah

dilakukan oleh Soetopo (1992). Pada penelitian ini, perencanaan kredit
dikaitkan dengan peningkatan kesehatan bank. Metode penelitian yang
digunakan adalah membandingkan faktor lapangan dengan kerangka teori,
konsep, dan ketentuan yang menjadi dasar acuan. Selanjutnya mengidentifikasi
masalah yang mengakibatkan

deviasi,

serta menemukan

usulan

cara

pemecahannya. Sumber data dan infomasi didapat dari unit kerja perkreditan
bank, serta unit-unit kerja yang terkait, dengan cara melakukan wawancara
maupun pengumpulan data dari bahan-bahan tertulis seperti pedoman-pedoman
intern bank, text book, media cetak serta terbitan lainnya .
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Penelitian ini menyimpulkan Paket Kebijaksanaan 28 Februari 1991
sebagai penyempuma dalam tata cara operasional perbankan, menyebabkan
Bank X mengalami permasalahan dalam prekreditan yaitu masalah keterbatasan
dalam permodalan dan pengelolaan kualitas aktiva produktif serta tidak dapat
dipenuhinya beberapa ketentuan pencapaian Kredit Usaha Kecil (KUK) dan
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada beberapa nasabah.
Kemudian penelitian lainnya adalah mengenai perencanan kredit
melalui kredit konstruksi dikaitkan dengan kesehatan bank. Penelitian ini
dilakukan oleh Yadi Supriyadi (2000). Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah studi kasus. Hasil penelitian ini adalah kelangsungan bank
dilihat dari segi permodalan, rentabilitas maupun likuiditas sangat dipengaruhi
oleh kredit bermasalah. Khusus penyaluran kredit konstruksi kontribusinya
cukup besar dalam menentukan kesehatan kredit ditinjau dari segi kolektibilitas
bank. Penurunan dan kenaikan tingkat kualitas kredit sangat dipengaruhi oleh
naik turunnya Aktiva Kredit Yang Tidak Produktif (AKYTP) kredit konstruksi.
Agus Susanto (2004) melakukan penelitian mengenai altematif
ekspansi kredit perdagangan yang digunakan untuk mendorong pengembangan

Pf. Bank Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penulis
berusaha akan menjelaskan bagaimana PT.Bank Papua melakukan aktivitas
operasionalnya di dalam segmen pasar kredit yang dipilihnya. Kajian terhadap
basil yang dicapai dalam pengembangan segmen pasar kredit akan dibandingkan
dengan data yang ada dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir serta
mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal serta kebijakan yang diambil
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sehinga pemilihan segmen pasar kredit investasi dan modal kerja kbua••ya

usaba perdagangan.
Data yang digunakan adalah dengan cara mengambil sampel secara
acat dan dilakukan analisa regresi dengan menguji beberapa variabel penenbl

dan melakukan analisa SWOT guna mengetahui kondisi internal dan ekstemal.
Hasi1 penelitian ini adalah segmen pasar kredit dengan core business berupa
kredit pegawai dan kredit konstruksi masih perlu tetap dipertabankan mengingat
dominasi dari segmen kredit tersebut menunjukkan kinerja kredit yang admp

baik, diJibat dari indikator NPL yang relatif rendah yaitu 1,48% pada tahun
2002 dan 1,93% pada tahun 2003. PT. Bank Papua sesuai dengan core business
nya tetap menggarap segmen retail dengan strategi operasional kredit dengan
membuka altematif segmen pasar kredit investasi dan modal kerja untuk usaha
produktif kbususnya bidang usaha perdagangan.
Selanjutnya Hadi Sukrianto (2004) melakukan penelitian yang
berhubungan dengan perencanaan kredit mengenai faktor pemberian kredit
retail dikaitkan dengan perbaikan portofolio kredit pada Bank Jatim. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus,dengan tehnik analisis
data menggunakan content antilysis. Tehnik ini berusaha menganalisis data
temuan Japangan dengan cara menggambarkan, menjelaskan, secara kualitatif

dan mendetail agar permasalahan yang diajukan penelitian ini dapat diptabba

dan pada akhimya apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penelitian ini dapat

dicapai. Hasil dari penelitian ini adalab secara umum laedit konsumtif memiliki

toatribusi terbelar pada perfomumce portofolio kredit BIDt Jatim , . .
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dibuktikan dengan rasio kredit lancamya yang paling tinggi diantara sektor
kredit yang lain. Kemudian dalam rangka melakukan peningkatan dalam hal
kinerja pada portofolio kredit Bank Jatim, maka kredit konsumtif hams tetap
dipertahankan dengan terns menerus melakukan pengkajian yang lebih ketat
pada pemberian kredit modal kerja.
Penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian
yang dilakukan oleh Aviandini Cahyawati S (2006), mengenai perencanaan dan
pengendalian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tangerang.
Hasil penelitian ini adalah dalam kurun waktu tiga tahun (2003-2005)
perencanaan kredit dan NPL BRI Kanca Tangerang dilakukan dengan kurang
efektif melihat tidak proporsionalnya growth antara target kredit dan NPL dari
tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan BRI Kanca Tangerang terlalu terfokus
pada ekspansi kredit sehingga mengesampingkan target NPL.
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Tabel2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti

Tahun

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Soetopo

1992

Strategi dan
kebijakan
Perkreditan Sebagai
Upaya Peningkatan
Kesehatan Bank (x)

Paket Kebijaksanaan 28 Februari
1991 sebagai penyempuma dalam
tata cara operasional perbankan,
menyebabkan Bank X mengalami
permasalahan dalam prekreditan

Y adi Supriyadi

2000

Pengaruh
Penyaluran Kredit
Konstruksi Terhadap
Kesehatan Kredit
Bank (Studi Kasus
Pada Bank XYZ)

Kelangsungan bank dilihat dari segi
permodalan, rentabilitas maupun
likuiditas sangat dipengaruhi oleh
kredit bermasalah. Khusus
penyaluran kredit konstruksi
kontribusinya cukup besar dalam
menentukan kesehatan kredit ditinjau
dari segi kolektibilitas bank.

Agus Susanto

2004

AlternatifEkspansi
Kredit Perdagangan
Guna Mendorong
Pengembangan PT.
Bank Papua

PT. Bank Papua sesuai dengan core
business nya tetap menggarap
segmen retail dengan strategi
operasional kredit dengan membuka
altematif segmen pasar kredit
investasi dan modal kerja untuk
usaha produktif khususnya bidang
usaha perdagangan.

Hadi Sukrianto

2004

Pengaruh F aktor
Pemberian Kredit
Retail Terhadap
Perbaikan Portofolio
Kredit (Studi Kasus
Pada Banklatim)

Secara umum kredit konsumtif
memiliki kontribusi terbesar pada
performance portofolio kredit Bank
Jatim yang dibuktikan dengan rasio
kredit lancamya yang paling tinggi
diantara sektor kredit yang lain.

Aviandini
Cahyawati S.

2006

Perencanaan dan
Pengendalian Kredit
pada Bank Rakyat
Indonesia Kantor
Cabang Tangerang

Dalam kurun waktu tiga tahun
(2003-2005) perencanaan kredit dan
NPL BRI Kanca Tangerang
dilakukan dengan kurang efektif
melihat tidak proporsionalnya growth
antara target kredit dan NPL dari
tahun ke tahun.
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Beritut iDi akan disajikan mengenai kerangka berfikir dari pawlil•
sbipai iDi:

Penyaluran Kredit Mitro dan Kredit Kecil

..

~

Permasalaban dalam penyaluran
kredit Mitro dan Kredit Kecil
~
W'

Upaya yang dilalrukan dalam menghadapi permasalaban
PCDvaluran Kredit Mikro dan Kredit Kecil

BRI yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pacta
masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus
pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaba kecil denpn

meuyalurkan kredit Mikro dan Kredit Kecil. Dalam penyaluran Kredit Mitro
daD ICJedit Kecil terdapat pennasalahan yang harus dihadapi oleh BRI h ntor

c:abaDa Purwobrto, maka

dari itu diperlukan upaya-upaya untuk menpectapi
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 OBYEK PENEUTIAN
Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah kantor cabang BRI
Purwokerto yang berada di Jl. Jenderal Soedirman No.56, dimana kota
Purwokerto merupakan tempat awal berdirinya BRI yaitu pada tanggal 16
Desernber 1895, sehingga memiliki kompetensi yang baik di bidang perkreditan,
khususnya di segmen UMKM. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 14 Mei
2008 sampai dengan 13 Juni 2008, yang dalam proses penelitiannya penulis
harus menyesuaikan jadwal dengan pejabat yang ditugaskan untuk membantu
menjelaskan mengenai perkreditan kepada penulis.

3.2 METODE dan JENlS PENEUTIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif
deskriptif, yaitu proses berfikir yang dimulai dari data yang dikumpulkan
kemudian diambil kesimpulan secara umum. Alasan mengapa peneliti
rnenggunakan metode ini adalah karena dengan metode ini peneliti bisa
mengambil kesimpulan secara keseluruhan mengenai perkreditan kantor cabang
BRI Purwokerto dari observasi yang dilakukan dengan menggali lebih dalam
informasi yang diinginkan dari inforrnan.
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Informasi tersebut hanya dapat diperoleh dengan mencocokkan data
dari pejabat kredit yang satu dengan pejabat kredit lainnya berupa uraian
jawaban. Penulis ingin memperoleh data berupa jawaban langsung dari
informan utama maupun informan pendukung berupa deskripsi yang dijabarkan
dan data perkreditan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang status
subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari
keseluruhan personalitas (Maxfield,1930). Ada tiga alasan bagi penulis untuk
mempertimbangkan penggunaan studi kasus. Pertama, sesuai pengertian studi
kasus, penulis menganalisis perkembangan kredit kantor cabang BRI
Purwokerto dari tahun 2003 sampai 2007, dimana kredit merupakan tulang
punggung kinerja BRI, terutama pada sektor UMKM.
Alasan kedua adalah dalam memperoleh informasi mengenat
permasalahan, selain melalui berbagai literatur yang ada, penulis juga
melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan informan utama dan
informan pendukung, sehingga keabsahan jawaban yang didapat dapat
dikembangkan kembali untuk informasi penelitian ini (Mob. Nazir, 1985).
Ketiga dari segi edukasi, studi kasus mempunyai keunggulan sebagai
suatu studi untuk mendukung studi-studi yang besar di kemudian hari karena
studi

kasus

dapat

memberikan

kesimpulan-kesimpulan

dikembangkan untuk penelitian lanjutan.
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3.3 DATA yang DIHIMPUN
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Data primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari pejabat kredit yang menjadi
sasaran penelitian. Data primer dalam penelitian ini meliputi informasi yang
didapat langsung dari basil wawancara menggunakan pedoman wawancara
hanya dengan pejabat kredit kantor cabang BRI Purwokerto.
2. Data sekunder
Merupakan data yang diperoleh melalui penelaahan atas catatan dan
laporan-laporan penunjang lainnya yang terdapat atau dimiliki oleh
perusahaan yang sudah tersedia. Penelitian ini menggunakan data sek.under
seperti data laporan tahunan BRI, data dari Balai Pusat Statistik Purwokerto,
serta data perkembangan kredit mikro, kecil konsumer, dan kecil komersial
kantor cabang BRI Purwokerto.

3.4 TEHNIK PENGUMPULAN DATA
Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berik.ut :
1) Penelitian Perpustakaan (Library Research)
Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang
berhubungan dengan skripsi ini seperti : buku-buku ilmiah yang diperoleh di
perpustakaan, artikel, makalah, serta informasi dari internet yang berkaitan
erat .khususnya pada permasalahan yang ada pada penulisan skripsi ini.
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2) Penelitian lapangan (Field Research)
Melalui tehnik ini peneliti memperoleh data dan keterangan dari sumber di
lapangan, antara lain dengan menggunakan cara observasi. Observasi ini
sering juga disebut observasi partisipasi yang pasif. Observasi langsung ini
dilakukan untuk mengamati berbagai kegiatan sehari-hari serta lingkungan
pekerjaan di kantor cabang BRI Purwokerto.

Observasi ini mengungkap informasi perkreditan pada kantor cabang BRI
Purwokerto. lnformasi tersebut hanya dapat diperoleh dengan mencocokkan
data dari pejabat kredit yang satu dengan pejabat kredit lainnya berupa
uraian jawaban.

Informasi ini hanya dapat digali dengan wawancara mendalam (indepth
interview) dengan mengungkap seberapa dalam informasi yang dapat digali

mengenai perkreditan pada kantor cabang BRI Purwokerto. Wawancara
jenis ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, tetapi dengan
pertanyaan yang semakin mendalam, sehingga informasi yang dikumpulkan
cukup mendalam. Kelonggaran cara ini akan mampu menggali kejujuran
informan untuk memberikan jawaban berupa informasi yang sebenarnya,
terutama yang berkaitan dengan masalah perkreditan. Tehnik wawancara ini
akan dilakukan pada semua informan dalam observasi ini.
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Pejabat k.redit yang terkait dengan observasi ini adalah Bapak lrfan
Heriyanto, selaku account officer komersial kantor cabang BRI Purwokerto.
Sementara pejabat k.redit lainnya adalah Bapak Sudono, seorang manajer
unit bisnis mikro kantor cabang BRI Purwokerto, dan Bapak Sukiman,
selaku teller BRI kantor unit Purwokerto Timur yang pemah menjabat
sebagai Kepala BRI kantor unit.

Para pejabat kredit tersebut merupakan pejabat yang mengetahui mengenai
perkreditan pada kantor cabang BRI Purwokerto dan kantor unit BRI,
sehingga melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara
(terdapat di lampiran) diharapkan dapat menghasilkan informasi yang
relevan dengan penulisan skripsi ini.

3.5 TEHNIK PENGOIAHAN DATA
Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif,
mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman
(1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terns menerus pada setiap tahapan
penelitian sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
(Miles dan Huberman, 1992).

t
4. Kesimpulan-Kesimpulan
:Penarikan I Veriflkasi

Model ini terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan
penarikan kesimpulan. Analisis pertama, yang dilakukan peneliti adalah
pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi, reduksi
disini adalah seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan data-data yang telah
diperoleh yang masih berupa data kasar, sehingga peneliti berusaha memilih dan
memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
Setelah data direduksi, kemudian data disajikan dalam suatu tulisan
atau biasa disebut sajian data yaitu kaitan informasi yang memungkinkan
pengambilan kesimpulan dilakukan. Apabila dalam menyajikan data atau tulisan
masih merasa ada data yang kurang, maka peneliti dapat melihat kembali dalam
data reduksi.
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Jika sudah didapatkan, maka peneliti segera menyajikannya lagi dalam
tulisan dan dapat diambil kesimpulan, tetapi hila dalam pembuatan kesimpulan
temyata masih ada data yang kurang, peneliti akan kembali ke lapangan untuk
mencari data (Miles dan Huberman, 1992).
Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
a.

Penulis sebagai instrumen (human instrumen) pokok.

b.

Data perkreditan kantor cabang BRI Purwokerto.

c.

Pedoman wawancara untuk observasi.

d.

Catatan untuk mencatat informasi yang didapat dari wawancara.

Validitas data dilakukan untuk basil observasi dengan menggunakan
tehnik triangulasi. Tehnik triangulasi yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data
dengan cara melakukan pengambilan data, dengan memanfaatkan sumber di
Iuar data yang telah dijadikan sebagai sumber pada pengumpulan data
sebelumnya (Moeleong, 1990).
Triangulasi ini dilakukan kepada kedua pejabat kredit lainnya yaitu
Bapak Sudono selaku manajer Bisnis Mikro kantor cabang BRI Purwokerto dan
Bapak Sukiman selaku teller kantor unit BRI Purwokerto Timur yang pemah
menjabat sebagai Kepala kantor unit BRI.
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Triangulasi ini adalab bukan untuk menilai atau membandingkan
jawaban atau informasi yang didapat, akan tetapi sebagai infonnasi tambaban
atau merupakan data baru untuk memperkuat data yang diperoleb dari infonnan
utama. Triangulasi data dapat dilakukan antara lain dengan:
1.

Mencocokkan data basil pengamatan dengan basil wawancara.

2.

Mencocokkan data basil pengamatan tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakan infonnan.

3.

Mencocokkan keadaan dan perspektif informan yang satu dengan yang
lain.

4.

Mencocokkan basil wawancara dengan tst suatu dokumen yang
berkaitan.
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BABIV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM BRI
4.1.1

Sejarah dan Perkembangan BRI
Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto,

Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank
der lnlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik

Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16
Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.
Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode
setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946
Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di
Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada
tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru
mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah
nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undangundang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang
Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang
Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya
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berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugastugas pokok BRI sebagai Bank Umum.
Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7
tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah
menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih
100% ditangan Pemerintah.
Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat
maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang
berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah,
12 Kantor Inspeksi, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang
Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island
Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil
Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.
Selain itu, keberhasilan Bank BRI dalam mengembangkan usahanya
juga telah mendapat pengakuan dari berbagai lembaga intemasional seperti
Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), United States Agency for
International Development (USAID), Women's World Banking Organization,
Islamic Development Bank dan Asia Pacific Economic Cooperation. Dengan
segudang pengakuan tersebut, wajar saja Bank BRI telah menjadi icon micro

banking dunia. Bahkan Harvard Institute for International Development (HIID)
rnenjuluki Bank BRI dengan BRI Unit-nya sebagai the world's greatest success

story in micro finance.
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Adanya jaringan yang luas benar-benar dimanfaatkan oleh Bank BRI
untuk memaksimalkan layanan banking services dengan bisnis consumer

banking yang lebih lengkap. BRI kini telah menyediakan produk-produk
consumer banking seperti kartu kredit, kredit pemilikan rumah, mobile banking,

bancassurance, SMS banking BRI dan mengembangkan fitur ATM yang
lengkap. Ditambah dengan keikutsertaan Bank BRI sebagai Bank resmi
penyedia pembiayaan kredit kendaraan bermotor dalam ajang The 15th

Indonesia International Motor Show, dan pengembangan KKB BRI, semakin
sempumalah peran Bank BRI sebagai one stop banking service bagi masyarakat.

4.1.2

Visi, Misi dan Budaya perusahaan BRI

Visi BRI

• Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan
nasabah.

Misi BRI
•

'

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan
pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang
peningkatan ekonomi masyarakat.

•

Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang
tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional
dengan melaksanakan praktek good corporate governance.

•

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
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Sejalan dengan penetapan visi dan misi perusahaan, Bank BRI
memasyarakatkan budaya kerja bam yang sesuai dengan struktur dan strategi
bisnis BRI. Nilai inti (core values) yang melandasi budaya perusahaan tersebut
meliputi integritas, profesionalisme, kepuasan nasabah, keteladanan, dan
penghargaan pada sumher day a manusia.

4.1.3

Kantor cabang BRI Purwokerto
BRI memiliki 170 kantor cabang yang tersebar di 87 kota di seluruh

Indonesia. Salah satu cabangnya adalah BRI cabang Purwokerto, dimana kota
Purwokerto merupakan kota tempat kelahiran BRI pada tahun 1895. Kantor
cabang BRI Purwokerto membawahi 26 BRI unit, antara lain:
1. BRI unit Bunyamin

14. BRI unit Purwokerto Utara

2. BRI unit Banyumas

15. BRI unit Sidabowa

3. BRI unit Somagede

16. BRI unit Baturraden

4. BRI unit Suprapto

17. BRI unit Karang Salam

5. BRI unit Prof.DR.Bunyamin

18. BRI unit Sumpiuh

6. BRI unit Kebasen

19. BRI unit Sokaraja Tengah

7. BRI unit Patikraja

20. BRI unit Purwokerto Barat

8. BRI unit Sumbang

21. BRI unit Sudirman

9. BRI unit Karangjati

22. BRI unit Pasar Wage

10. BRI unit Wiryaatmaja

23. BRI unit Sokaraja Wetan

11. BRI unit Sidarnulya

24. BRI unit Purwokerto Timur

12. BRI unit Tambak

25. BRI unit Dukuh Waluh

13. BRI unit Karang Lewas

26. BRI unit Kalibagor.
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4.2 GAMBARAN UMUM KOTA PURWOKERTO
Purwokerto adalah ibukota kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Purwokerto terletak di selatan Gunung Slamet, salah satu gunung berapi yang
masih aktif di pulau J awa. Selain menjadi pusat pemerintahan karena menjadi
pusat koordinasi daerah jawa tengah barat bakorlin Ill, Purwokerto juga
merupakan pusat perdagangan dan pendidikan karena memiliki lebih dari 17
perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, serta menjadi sentra bisnis yang
berkembang, terutama untuk Jawa Tengah bagian barat. Perkembangan terakhir
adalah munculnya wacana untuk mengubah Purwokerto menjadi kota, tetapi
masih terjadi tarik ulur di kalangan DPRD Banyumas.
Selain memiliki objek wisata Baturraden, Purwokerto saat ini juga
memiliki 17 perguruan tinggi, diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah
Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, STIE Satria Purwokerto, Univesitas
Terbuka Tutorial Purwokerto (UTTP),Sekolah Tinggi llmu Agama Islam Negeri
(STAIN), Akademi Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi, Sekolah Tinggi Agama
Buddha (STAB), Akademi Perhotelan dan Pariwisata Muhammadiyah,
Akademi Perawat Kesehatan, Akademi Teknik Wiworotomo, Akademi
Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK), Akademi Pariwisata (Akparis)
Purwokerto, Akademi Pertanian Purwokerto, Politeknik Ma"arif Purwokerto
dan Universitas Wijayakusuma (Unwiku).
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Dari sisi kependudukan, penduduk kota Purwokerto pada tahun 2007
tercatat 1.752.846 jiwa. Laju pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata per tahun
sekitar 1,06%. Tahun 2007, kelompok umur produktif sebanyak 1.008.100 jiwa
atau sebanyak 67%. Sisanya merupakan kelompok penduduk usia muda dan tua.
Visi Kabupaten Banyumas adalah Kabupaten Banyumas mampu
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terpenuhi pelayanan dasar secara adil
dan transparan, yang didukung dengan pemerintahan yang baik dan aparat yang
bersih dengan tetap mempertahankan budaya banyumasan.
Misi Kabupaten Banyumas, antara lain:
1. Menyelenggarakan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan,
pendidikan, ketentraman dan ketertiban yang lebih cepat, adil yang dapat
dijangkau oleh lapisan masyarakat, dengan didukung oleh sistem
kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Mengembangkan

sumberdaya

lokal

bagi

pengembangan

ekonomi

masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien
dan akuntabel, dengan mendukung sistem dan sarana investasi yang baik.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan
masyarakat (swasta) baik dalam tatanan lokal, regional, nasional maupun
internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang
memadai.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan
berkelanjutan secara efisien dan efektif.
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5. Meningkatkan kemampuan, moral dan etika kerja serta akuntabilitas
aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.
6. Melestarikan dan mengembangkan budaya Banyumasan.

4.3 PENYALURAN KREDIT MIKRO dan
KANTOR CABANG BRI PURWOKERTO
4.3.1

KREDIT KECIL (RITEL)

Kredit Mikro (Kupedes)
Kredit Mikro dalam hal ini KUPEDES, adalah suatu fasilitas kredit

yang disediakan oleh BRI Unit, untuk mengembangkan atau meningkatkan
usaha kecil yang layak, namun perencanaan kredit untuk KUPEDES ini
dilakukan pada kantor cabang, seperti misalnya menentukan jumlah kredit yang
akan dikeluarkan, sektor ekonomi yang akan menjadi target pemberian kredit,
batas NPL yang akan dicapai, dan lain sebagainya.
Kantor cabang BRI Purwokerto dengan 26 BRI unit yang dibawahinya
dapat melak:ukan penyaluran Kupedes di wilayah Banyumas, khususnya
Purwokerto dan sekitarnya sampai ke pelosok. Adapun Sektor yang dibiayai
Kupedes antara lain sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa lainnya,
dan golongan berpenghasilan tetap.
Jenis Kupedes dibagi 2 yaitu: Kupedes Modal Kerja dan Kupedes
Investasi. Kupedes Modal Kerja merupakan kredit yang bertujuan untuk
membiayai tambahan modal kerja dan tambahan persediaan, sedangkan Kupedes
Jnvestasi merupakan kredit yang ditujukan bagi para pengusaha UMKM yang
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membutuhkan pembiayaan investasi aktiva tetap seperti pengadaan mesm,
peralatan, kendaraan operasional, pembelian atau renovasi bangunan usaha.
Keistimewaan Kupedes yaitu nasabah diberikan IPTW (Insentif
Pembayaran Tepat Waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya
secara tepat waktu selama periode tertentu, yaitu sebesar seperempat bagian dari
suku bunga.
Adapun ketentuan-ketentuan umum untuk KUPEDES, antara lain:
1. KUPEDES memberikan apa yang debitur butuhkan
a. Kesederhanaan
BRI memberikan kredit dengan persyaratan dan proses yang sederhana
demi kemudahan pelayanan.
b. Kecepatan
Proses persetujuan kredit disesuaikan dengan waktu kebutuhan dana yang
dibutuhkan debitur selambat-Iambatnya 5 hari kalender.
c. Kelenturan
Kupedes dapat dipergunakan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan
pembiayaan debitur antara lain : pembelian rumah, kios atau toko,
pembelian kendaraaan bermotor, pembiayaan kebutuhan sekunder
lainnya, tambahan modal kerja, pembiayaan pertanian, dan sebagainya.
2. Sasaran Pelayanan Kupedes
a. Golongan masyarakat (perorangan atau pengusaha) yang memiliki usaha
baik pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa usaha lainnya
yang dinilai layak (eligible).
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b. Golongan masyarakat yang memiliki gaji atau upah tetap (berpenghasilan
tetap), misalkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat lid kebawah
dan bukan pejabat, Anggota ABRI pangkat pembantu letnan kebawah dan
bukan pejabat, pegawai perusahaan daerah, pensiunan dari pegawai
berpenghasilan tetap.
3. Plafond kredit
a. Plafond Kupedes minimal Rp25.000,- dan maksimum Rp50.000.000,b. Nasabah dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan
sepanjang besamya belum mencapai maksimum RpS0.000.000,4. Jangka waktu KUPEDES yaitu waktu angsuran minimal 3 bulan dan
maksimal 24 bulan.
5. Pola Angsuran
a. Angsuran secara bulanan, yaitu nasabah membayar angsuran setiap
bulan.
b.

Angsuran secara bulanan dengan periode angsuran 3, 4, dan 6 bulan.

6. Agunan KUPEDES
Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya hams cukup
mengcover jumlah

Kupedes

yang

diterimanya

beserta

kewajiban-

kewajibannya (pinjaman pokok dan bunga). Golongan pengusaha, dapat
menyediakan agunan baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak
bergerak. Golongan berpenghasilan tetap, agunan dapat berupa gaji atau
upah.
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4.3.2

Kredit Kecil (Ritel)
Kredit Ritel merupakan jasa layanan kredit yang diberikan BRI kepada

nasabahnya yang sesuai dengan komitmen BRI yang tak pemah berubah sejak
Bank ini didirikan pada tahun 1895 untuk membantu mengembangkan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Pada kantor cabang BRI Purwokerto kredit Ritel dibagi menjadi dua
jenis yaitu Kredit Ritel Konsumer dan Kredit Ritel Komersial. Kredit Ritel
Konsumer merupakan kredit yang diberikan oleh kantor cabang BRI
Purwokerto untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara
membeli, menyewa atau dengan cara lain. Kredit ini terbagi lagi menjadi
beberapa macam, antara lain:
a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
c. Kredit untuk goIongan pegawai tetap (KRETAP)
d. Kredit untuk pensiunan (KRESUN).

A. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI adalah fasilitas kredit yang
diberikan oleh BRI untuk pembelian rumah, pembangunan rumah maupun
renovasi rumah. Adapun ketentuan-ketentuan umum untuk KPR BRI antara
lain:
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a. Plafond Kredit
BRI menyediakan plafond kredit yang sangat bervariasi, mulai dari
RplO.OOO.OOO,- sampai dengan Rp500.000.000,- untuk menentukan pilihan
rumah nasabahnya.
b. Jangka waktu kredit dan angsuran
Jangka waktu kredit yang fleksibel maksimal20 tahun, sehingga pembayaran
dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan nasabah, bahkan dimungkinkan
untuk pelunasan sebagian atau seluruh pinjaman sebelum jatuh tempo.
c. Persyaratan untuk mengajukan KPR, antara lain :
1. WNI;

2. Karyawan tetap, pengusaha, atau profesi;
3. Lama bekerja, berusaha, atau berprofesi minimal 2 tahun;
4. Usia minimal 21 Tahun, maksimal 55 Tahun;
5. Uang muka yang disediakan oleh nasabah hanya sebesar 25% dari harga
rumah;
6. Maksimal angsuran sebesar 40% dari gaji bersih nasabah, diperbolehkan
penghasilan gabungan suami dan istri.
7. Adapun persyaratan dokumen nasabah dan rumah yang dibutuhkan untuk
mengajukan KPR terdapat pada lampiran.
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B. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) adalah kredit yang di berikan BRI
untuk pembelian kendaraan bermotor, baik bam maupun bekas. Ketentuan
umum untuk kredit ini antara lain :
a. Jangka waktu kredit dan angsuran
1.

Maksimum 5 tahun untuk pembelian mobil bam,

n. Maksimum 3 tahun untuk pembelian sepeda motor,
111.

Maksimum 3 tahun untuk pembelian mobil bekas, dengan ketentuan
umur kendaraan maksimum 3 tahun pada saat kredit disetujui.

b. Bagi nasabah perorangan, besar angsuran (pokok dan bunga) per bulan
minimum 40 % dari gaji bersih per bulan.
c. Plafond K.redit
1.

11.
111.

Mobil baru, maksimum pinjaman 80% dari harga mobil,
Mobil bekas, maksimum pinjaman 70 % dari harga mobil,
Motor bam, maksimum pinjaman 90% dari harga motor.

d. UangMuka
1.

Untuk mobil, minimum uang muka sebesar 20 % dari harga mobil On
The Road, atau harga mobil termasuk seluruh biaya administrasi, seperti
biaya balik nama, pembayaran pajak, dan biaya administrasi lainnya.

ii. Untuk motor, minimum uang muka sebesar 10 % dari harga motor On

The Road, atau harga motor termasuk seluruh biaya administrasi, seperti
biaya balik nama, pembayaran pajak, dan biaya administrasi lainnya.
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e. Suku bunga KKB berlaku fixed atau tetap kepada debitur selama jangka
waktu kreditnya, sesuai dengan ketentuan suku bunga KKB yang berlaku.
Maka dari itu nasabah tidak khawatir dengan suku bunga yang berfluktuasi.
f. Agunan KKB adalah dokumen kendaraan yang dibiayai, yaitu Bukti Pemilik
Kendaraan Bermotor (BPKB).
g. KKB BRI sangat aman, karena selain didukung oleh bank yang profesional,
juga dilengkapi dengan Asuransi Kerugian.
h. Persyaratan dokumen nasabah KKB sama seperti KPR, yang terdapat pada
lampiran.

C. Kredit Kepada GoIongan Berpenghasilan Tetap (Kretap)
Kredit Kepada GoIongan Berpenghasilan Tetap (Kretap) merupakan
salah satu pelayanan perbankan yang ditawarkan BRI untuk para karyawan
berpenghasilan tetap. Kredit ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai
keperluan apapun sesuai kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif
nasabahnya.
Adapun ketentuan untuk Kretap, antara lain :
a. Dilindungi asuransi jiwa
Maksudnya adalah kewajiban Kretap dilunasi oleh pihak asuranst,
nasabah meninggal dunia dalam masa jangka waktu kredit.
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jika

b. Jangka waktu yang lama sehingga memungkinkan jumlah plafond kredit
menjadi optimal> dengan angsuran kredit yang tidak mencekik keuangan.
Adapun jangka waktu tersebut, yaitu:
1.

Pegawai tetap PNS!fNI/POLRI/BUMN/BUMD maksimal 96 bulan atau
8 tahun,

n. Pegawai tetap Perusahaan Swasta maksimal 60 bulan atau 5 tahun,
111.

Pensiunan maksimal 60 bulan atau 5 tahun.

c. Angsuran kredit bersifat tetap dengan suku bunga fixed rate atau tetap sejak
awal persetujuan akad kredit sampai dengan jangka waktu jatuh tempo
kredit.
d. Persyaratan Kretap, bagi Pegawai Tetap, antara lain :
a. Nasabah merupakan karyawan berpenghasilan tetap (Pegawai Tetap) di
Instansi Swasta Nasional/ Asing/ Patungan/ Yayasan/ BUMN/ BUMD/
Pegawai Negeri Sipil (Pusat/Daerah) atau;
b. Anggota 'INI/ POLRI;
c. Warga Negara Indonesia;
d. Berstatus sebagai pegawai tetap;
e. Mengisi formulir permohonan Kretap;
f. Foto copy KTP suami dan isteri;
g. Pas foto suami dan istri 4x6, masing-masing 2lembar;
h. Foto copy Slip Gaji Terakhir, disahkan oleh Pejabat berwenang;

i. Surat-surat persyaratan Kretap antara Bank BRI dengan instansi tempat
kerja nasabah.
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e. Persyaratan Kretap, bagi pensiunan, jandanya, atau dudanya, an tara lain:
a. Pensiunan atau jandanya, mempunyai gaji pensiunan tetap di Instansi
Swasta Nasional/Asing!Patungan/Yayasan/BUMN/ BUMD/

Pegawai

Negeri Sipil (Pusat/Daerah);
b. Pensiunan atau Jandanya anggota TNI/ POLRI;
c. Warga Negara Indonesia;
d. Foto copy KTP suami dan isteri;
e. Pasfoto suami dan istri 4x6, masing-masing 2lembar;
f. Mengisi Surat Permohonan Kretap
g. Asli Surat Keputusan (SK) pensiun;
h. Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEN);
1.

Kartu Identitas Pensiun (KARIP);

J. Buku Pensiun;

k. Pemohon masih tercatat sebagai pensiunan dan menerima pensiun dari
instansi yang bersangkutan;

1.

Batas usia pemohon pada saat pengajuan kredit maksimal 75 tahun.

D. Kredit untuk pensiunan (Kresun).
Kresun merupakan salah satu pelayanan perbankan yang diberikan
BRI untuk para pensiunan. Sarna seperti .Kretap, Kredit ini dapat dimanfaatkan
untuk memenuhi berbagai keperluan apapun sesuai kebutuhan produktif
maupun kebutuhan konsumtif
nasabahnya.
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Ketentuan-ketentuan umum untuk Kresun sama dengan Kretap, namun
ada persyaratan lain untuk Kresun, antara lain:
a. Syarat untuk debitur

i. Debitur pada saat pengajuan dalam kondisi sehat,
11.

Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan
dari instansi yang bersangkutan,

111.

Batas Usia Debitur pada saat pengajuan kredit, maksimal 79 tahun.

b. Dokumen yang diperlukan untuk Kresun, antara lain :

i. Surat Keputusan Pensiun yang diterbitkan oleh instansi atau perusahaan
tempat yang bersangkutan bekerja,
11.

111.

Daftar Pembayaran Pension (DAPEN),
Kartu Identitas Pensiun,

1v. Buku Pensiun.

Kredit Ritel Komersial merupakan salah satu bentuk pelayanan BRI
kepada nasabahnya yang bertujuan untuk pengembangan usaha. Adapun
ketentuan-ketentuan umum untuk Kredit RiteI Komersial, antara lain :
1. Sasaran Pelayanan Kredit Ritel Komersial adalah Golongan masyarakat
(perorangan atau pengusaha) yang memiliki usaha baik pada sektor
pertanian, perdagangan, industri dan jasa usaha lainnya yang dinilai layak

(eligible).
2. Plafond kredit ritel komersial maksimal Rp500.000.000,Permasalahan Dalam Penyaluran..., Prima Hasyim, Ak.-IBS, 2008
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3. Pola angsuran kredit kecil komersial adalah bulanan, yaitu nasabah
membayar angsuran setiap bulan.
4. Agunan yang hams disediakan oleh calon nasabah untuk kredit ritel

komersial nilainya hams cukup mengcover jumlah kredit yang diterima
beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok dan bunga).

5. Selumh debitur kredit ritel komersial diasuransikan jiwanya dan biaya
premi asuransi bisa sepenuhnya menjadi beban BRI.
6. Persyaratan umum kredit ritel komersial antara lain :
a. Mempunyai usaha yang layak. dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2
tahun dengan perolehan laba, minimal 1 tahun terakhir;
b. Mengajukan surat permohonan kredit;
c. Melampirkan dokumen identitas diri;
d. Foto copy KTP
e. Foto copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
f.

Pas foto debitur;

g. Melampirkan dokumen identitas usaha;
h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha
Perusahaan (SIUP), atau Perijinan Lainnya;
1•

Foto copy Akte Pendirian atau Perubahan Pendirian Usaha (K.husus
usaha berbadan hukum);

j. Agunan pokok (Usaha yang dibiayai) dan Agunan Tambahan (Fixed
Asset), agunan tamb ahan f1dak berlaku bagi debitur kredit dengan
agunan kas penuh;
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k. Melampirkan foto copy rekening koran 3 bulan terak.hir (bagi nasabah
dari bank lain);

l.

Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuranst dan biaya notaris,
sesuai ketentuan berlaku.

4.3.3

Penyaluran Kupedes dan Kredit Kecil (Ritel)
Fungsi intermediasi perbankan dilaksanakan oleh BRI sejak awal

berdirinya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BRI selalu fokus untuk
mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut terlihat karena
sampai saat ini pertumbuhan kredit BRI tetap dimotori oleh segmen UMKM
yang merupakan fokus utama pengembangan bisnis BRI (Humas BRI, 2008).
Pada dasarnya kantor cabang BRI Purwokerto yang membawahi 26
BRI unit ini tidak melayani Kupedes, Kupedes disalurkan melalui BRI unit,
namun kebijakan perkreditan Kupedes diatur dan ditentukan oleh seorang
manajer Bisnis Mikro dan 2 orang asistennya yang berada pada kantor cabang
BRI Purwokerto. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sukiman seorang teller di
BRI Unit Purwokerto Timur, bahwa BRI Unit hanya merupakan suatu
pelaksana. Berbagai perencanaan kredit dan termasuk juga pengelolaan SDM
seluruhnya diatur oleh kantor cabang BRI Purwokerto. Namun demikian,
penyaluran kredit ritel konsumer dan komersial tetap dilakukan di kantor cabang
BRI Purwokerto.
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Tabel 4.1. Jumlah Kredit Mikro yang Disalurkan Seluruh Bank di
Purwokerto dan Kredit Mikro Kantor Cabang BRI Purwokerto

Tahun
2003
2004
2005
2006
2007

Jumlah Kredit Mikro
keseluruhan Purwokerto
(dalam Jutaan Rupiah)
620,226
748,849
922,322
1,044,467
1,250,547

Jumlah Kredit Mikro
BRI kanca Purwokerto
(dalam Jutaan Rupiah)
75,482
90,520
110,204
129,811
154,607

Proporsi
(dalam %)
12.17
12.09
11.95
12.43
12.36
12.20

rata-rata

Sumber : Data Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Eks Karesidenan Banyumas
dan Data Perkembangan Kupedes BRI kantor cabang Purwokerto
(diolah).

Gambar 4.1. Grafik Jumlah Kredit Kecil yang Disalurkan Seluruh Bank di
Purwokerto dan Kredit Mikro kan~or cabang BRI Purwokerto
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Penyaluran kredit mikro (Kupedes) memiliki kontribusi yang cukup
terhadap penyaluran kredit mikro secara keseluruhan di daerah Purwokerto. Hal
ini dapat dilihat dari rata-rata proporsi kredit mikro yang disalurkan BRI kantor
cabang Purwokerto melalui 26 BRI unit yang dibawahinya sebesar 12,20% dari
tahun 2003 sampai 2007.

Tabel 4.2. Data Jumlah Kredit Kecil yang Disalurkan Seluruh Bank di
Purwokerto dan Kredit Kecil Kantor Cabang BRI Purwokerto

Tahun
2003
2004
2005
2006
2007

Kredit Kecil keseluruhan
Purwokerto
(dalam Jutaan Rupiah)
215,371
304,155
434,180
500,023
729,352

Kredit Kecil BRI kanca
Purwokerto
( dalam Jutaan Rupiah)
85,556
92,656
114,191
126,862
146,812
rata-rata

Proporsi
(dalam %)
39.72
30.46
26.30
25.37
20.13
28.40

Sumber : Data Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Eks Karesidenan Banyumas
dan Data Perkembangan Kupedes Kantor Cabang BRI Purwokerto
(diolah).
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Penyaluran kredit kecil yang dilakukan oleh kantor cabang BRI
Purwokerto memiliki kontribusi yang lebih besar dari penyaluran kredit mikro
secara keseluruhan di daerah Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata
proporsi kredit kecil yang disalurkan kantor cabang BRI Purwokerto sebesar
28,40% dari tahun 2003 sampai 2007.

Tabel4.3. Data Kupedes yang Disalurkan Kantor Cabang BRI Purwokerto
Tahun

Target
(ribuan Rupiah)

Realisasi
(ribuan Rupiah)

Deviasi

2003

77,545,166

75,482,000

-2.66%

96,546,000

90,520,000

-6.24%

107,496,821

110,203.810

2.52%

129,810,656

3.44%

2004
2005
2006

125,488,720

Pertumbuhan

19.92%
21. 75o/o
17.79°/o

-0.03%

154,607,200
.
154,660,656
2007
Sumber: Data Perkembangan Kupedes BRI .KancaPurwokerto (dtolah).
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Rata-rata pertumbuhan Kupedes per tahun adalah sebesar 19,64%,
namun dari tahun 2003 sampai 2007 terdapat ketidaktercapaian target Kupedes,
dilihat dari terdapatnya deviasi. Menurut Bapak Sudono selaku manajer Bisnis
Mikro pada kantor cabang BRI Purwokerto, sampai dengan tahun 2005 target
pemberian kredit khususnya Kupedes ini adalah pada sektor golongan pegawai
tetap, bukan pada sektor yang produktif.
Pada dasarnya kota Purwokerto merupakan kota pegawai dan
pensiunan komersil. Maksudnya di kota Purwokerto memiliki banyak pegawai
berpenghasilan tetap dan pensiunan yang membutuhkan dana untuk untuk
konsumsi atau membuka usaha untuk dikelola, maka dari itu hal tersebut
dijadikan pasar untuk menyalurkan Kupedes melalui BRI Unit.
Deviasi terbesar terdapat pada tahun 2006, hal ini disebabkan karena
pada tahun ini dilakukan peningkatan ekspansi Kupedes. Menurut Bapak
Sudono selaku manajer Bisnis Mikro pada kantor cabang BRI Purwokerto, pada
saat perekonomian indonesia yang bergejolak merupakan waktu yang tepat
untuk melakukan ekspansi kredit.
Spekulasi yang kecil dari para debitur membuat kredit yang diberikan
menjadi aman. Ekspansi kredit yang dilakukan pada saat ekonomi bergejolak
tidak hanya dari jumlah kreditnya, melainkan dari jumlah debitumya. Jika kredit
yang diberikan jumlahnya semakin besar, tanpa adanya penambahan jumlah
debitur maka adanya kemungkinan kredit tersebut menjadi kredit bermasalah
semakin besar. Selanjutnya jika ada penambahan jumlah debitur maka
kemungkinan adanya kredit bermasalah menjadi lebih kecil dalam kondisi
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ekonomi yang tidak menentu. Pada tahun 2005 terjadi kenaikan harga BBM
yang menyebabkan kenaikan harga di berbagai bidang dan perekonomian
Indonesia menjadi bergejolak.
Mulai tahun 2006 target pemberian Kupedes adalah pada sektor
perdagangan. Melihat potensi kota Purwokerto yang semakin berkembang
dengan adanya 17 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, juga menjadi
sentra bisnis yang berkembang terutama untuk Jawa Tengah bagian barat.
Kemudian dengan adanya sebuah objek wisata Baturraden, yang berakibat pada
tumbuhnya usaha-usaha masyarakat di sekitar objek wisata tersebut. Mulai dari
usaha rumah makan dan restoran, penginapan, pedagang kelontong, tanaman
bias, dan lain sebagainya.

Tabel 4.4. Kredit Kecil Konsumer dan Komersial yang Disalurkan Kantor
Cabang BRl Purwokerto

Tahun

Jumlah Kredit
Kecil Konsumer
(Rp)

2003

61,904,706,085

2004

57,597,870,289

2005

60,113,668,502

2006

65,630,764,440

2007

66,774,361,112

Pertumbuhan

Jumlah Kredit
Kecil Komersial
(Rp)

Pertumbuhan

23,651,407,969
-6.96%
4.37%
9.18%
1.74%

35,057'750,500
54,077,066,724
61,231,465,969
80,037,511,854

48.23%
54.25%
13.23%
30.71%

Sumber : Data Perkembangan K.redit Kecil Konsumer dan Komersial Kantor
Cabang BRl Purwokerto.
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Gambar 4.3. Graflk Kredit Kecil yang Disalurkan Kantor Cabang BRJ
Purwokerto
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Kredit kecil BRI mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun 2003
sampai 2007. Hal ini disebabkan oleh strategi selektif agresif yang dilakukan
BRI dalam melakukan penetrasi kepada pasar segmen kredit kecil. Strategi

selektif agresif dalam hal ini adalah selektif dalam menentukan calon debitur
sehingga kemungkinan adanya kredit bermasalah kecil, kemudian agresif dalam
melakukan
ekspansi kredit kecil. Strategi ini dilakukan
.
. walaupun persaingan
segmen ini cukup ketat, namun dengan pengalaman dan dukungan SDM yang
baik, maka BRI kantor cabang Purwokerto dapat bersaing.
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4.4 PERMASALAHAN KANTOR CABANG BRI PURWOKERTO DAIAM
PENYALURAN KREDIT MIKRO dan KREDIT KECIL
4.4.1

Permasalahan Internal
Permasalahan yang dihadapi kantor cabang BRI Purwokerto dalam

penyaluran kredit Mikro dan kredit Kecil dari sisi internal bank, antara lain :

1. Tidak berkembangnya varian kredit yang disalurkan
Sampai saat ini hanya ada beberapa jenis kredit ritel saja yang
dikeluarkan oleh kantor cabang BRI Purwokerto. Produk kredit yang
dimiliki oleh kantor cabang BRI Purwokerto mampu bersaing di wilayah
Kabupaten Banyumas, khususnya Purwokerto, namun variannya dari tahun
ke tahun tidak berkembang.
Kantor cabang BRI Purwokerto sudah menyediakan apa yang
diinginkan nasabah, dalam hal ini jenis kreditnya. Pihak BRI sendiri belum
mengetahui apakah ini kekurangan dari pemasaran pihak BRI atau dari
nasabah yang tidak mau mendekati BRI. Hal ini juga selalu menjadi bahan
pertanyaan BRI kantor pusat kepada kantor cabang BRI Purwokerto. Jika
pertanyaan tersebut dijawab berdasarkan opini atau pendapat, maka dapat
dipastikan jawaban tersebut tidak valid karena belum ada penelitian yang
mengkaji masalah ini.
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2. Adanya perangkapan kerja untuk pengelolaan kredit.
Pada kantor cabang BRI Purwokerto masih terdapat perangkapan
kerja untuk pengelolaan kredit. Perangkapan kerja di sini adalah untuk
Kredit Kecil Konsumer penanganannya masih dirangkap oleh account
officer (AO) Kredit Kecil Komersial, kecuali untuk Kretap-Kresun,

pengelolaannya sudah dilakukan oleh seorang AO Kredit Kecil Konsumer.
Selain itu seperti KPR dan KKB, masih ditangani oleh AO Kredit Kecil
Komersial.
Seorang account officer (AO) pada kantor cabang BRI Purwokerto
rata-rata menangani 50 sampai dengan 100 kredit dengan jenis kredit yang
berbeda-beda. Kantor wilayah untuk kantor cabang BRI Purwokerto yang
berada di Yogyakarta juga masih menerapkan perangkapan kerja seperti
yang ada pada kantor cabang BRI Purwokerto.

4.4.2 Permasalahan Ekstemal
Beberapa kendala yang berasal dari luar yang menjadi masalah dalam
penyaluran kredit mikro dan kredit kecil, antara lain :

1. Pola pikir nasabah masih sangat tradisional.
Nasabah kebanyakan menjalankan yang mereka inginkan, tidak
fokusnya penggunaan kredit tersebut terlihat dengan banyaknya nasabah
yang tidak hanya menggunakan kredit tersebut untuk keperluan usahanya,
·
·
JUga
untuk keperluan k onsum t"f
1 · Pada dasamya setiap kredit
melamkan
memang memiliki pen~~iadwalan untuk pembayaran kredit, kebanyakan
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nasabah tidak menanggapi hal tersebut Dapat dt'katak b h
d
·
an a wa a1am hal
ini bukan dari sisi BRI yang tidak mau menyalurkan k d
b h
epa a nasa a nya,
akan tetapi ketika diberikan peraturan tersebut kebanyakan dari nasabah
menolak.
Pada dasarnya nasabah tidak mengerti produk kredit BRI, yang
dimengerti nasabah hanya datang ke bank untuk mendapatkan uang dari
pinjaman. Produk kredit yang dimiliki oleh kantor cabang BRI Purwokerto
sudah lengkap, hanya diperlukan pengarahan oleh pihak bank. Kebanyakan
nasabah mengatakan bahwa mereka tidak menanyakan kepada pihak bank
mengenai kemampuan untuk membiayai, bukan dari jenis produk kreditnya,
maka dari itu keinginan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis kredit
akan diarahkan oleh pihak BRI.

2. Banyaknya caJon debitur yang bel urn memiliki legalitas usaha.
Kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perda No. 9
Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan atau Izin Usaha, menetapkan
setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk usaha, diharuskan
adanya legalitas usaha dari Pemerintah Daerah.
Legalitas usaha tersebut antara lain Izin Usaha Perdagangan (IUP),
Izin Usaha Industri (lUI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar
Industri ('IDI), Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima, Izin
.
· Usaha Penggilingan Padi'
Penggunaan Tanah Pemenntah
Daerah, 1ztn
. Usa ha Rurn ah Makan' Izin Usaha Salon,
Huller dan Penyosohan Beras, Izm
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Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata, Izin Usaha Angkutan, Izin Lokasi,
Izin Usaha Pasar Modem (IUPM), Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Hotel.
Nasabah yang memiliki kendala seperti ini adalah nasabah yang
memiliki jumlah kredit yang material, atau kisaran antara Rp2 miliar sampai
dengan Rp5 miliar. Semakin nasabah tersebut memiliki jumlah kredit yang
besar, maka kendala itu akan semakin menghampirinya. Nasabah yang
memiliki proporsi kredit yang kecil, atau kisaran Rp500.000.000,- tidak
memiliki kendala tersebut.
Bagi manajemen BRI kebijakan tersebut sulit dipahami karena
kendala itu bukan dari pihak BRI yang tidak mampu menyalurkan kredit
kepada nasabah atau tidak mau mengakui dokumen yang diberikan oleh
nasabah. Pada prakteknya, para nasabah banyak yang tidak dapat memiliki
legalitas usaha, sehingga BRI tidak dapat menyalurkan kredit kepada
nasabah tersebut. Adanya kendala seperti lamanya waktu proses pembuatan
legalitas usaha, biaya yang dikenakan, dan lain sebagainya menjadi
hambatan dari sisi nasabah untuk mendapatkan kredit dari BRI.
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4.4.3 Kredit Berrnasalah
Tabel4.4. Non Performing Loans (NPL) Kupedes Kantor Cabang
BRI Purwokerto.
Tahun

Target

Realisasi

Deviasi

(%)

(%)

2003

2.00

3.45

72.50%

2004

3.00

3.02

0.67%

2005

2.78

1.66

-40.29%

2006

1.80

1.28

-28.89%

2007

1.08

0.94

-12.96%

Sumber :

Data perkembangan Kupedes kantor cabang BRI
Purwokerto.

Tabel4.5. Non Performing Loans (NPL) Kredit Kecil Konsumer
dan Komersial Kantor Cabang BRI Purwokerto.
Tahun
2003
2004
2005
2006
2007

Kredit Kecil Konsumer
(dalam %)
0.99
1.87
3.43
2.51
1.63

Sumber :

Kredit Kecil Komersial
(dalam %)
3.81
1.41
1.87
3.70
3.18

Data perkembangan Kredit Kecil kantor cabang BRI
Purwokerto.
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Gambar 4.4. Grafik NPL Kupedes dan Kredit Kecil yang Disalurkan
Kantor Cabang BRI Purwokerto
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Kredit bermasalah pada kantor cabang BRI Purwokerto penyebabnya
rata-rata disebabkan dari sisi nasabahnya. Kebanyakan dari permasalahan
internal nasabah seperti, antara lain :
1. Moral Hazard
Moral hazard merupakan penyimpangan penyaluran kredit yang
tetjadi pada nasabah karena kebanyakan nasabah masih memiliki po Ia pikir
yang tradisional dengan menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang
mereka inginkan, dan tidak memperhatikan risiko yang akan timbul.
Sebagai contoh misalnya nasabah mengajukan kredit kecil
komersial, berdasarkan pengajuan kredit tersebut akan digunakan untuk
menambah modal usaha perdagangan. Pada pelaksanaannya kredit tersebut
digunakan untuk konsumsi, sehingga hal tersebut mengakibatkan perputaran
uang yang terhenti dan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran kredit.
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2. Pengelolaan usaha yang kurang baik dari nasabah.
Pengelolaan usaha yang kurang baik dari nasabah dapat disebabkan
oleh beberapa hal, antara lain ambisi yang besar terhadap kemajuan
usahanya, sehingga menimbulkan tingkat optimisme yang tinggi, maka dari
itu akan

melakukan spekulasi

yang

tinggi terhadap

usaha

yang

dijalankannya.
Ambisi dan tingkat optimisme yang besar dari nasabah terhadap
kemajuan usahanya setelah mendapatkan kredit, pada pelaksanaannya tidak
melihat kemampuan dari pengelolaan usahanya. Kemudian pada akhimya
perputaran uang tersebut mengalami hambatan, yang mengakibatkan
ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur kredit.
Kebanyakan nasabah melakukan spekulasi yang tinggi terhadap
usahanya. Nasabah hanya memikirkan setelah mendapatkan kredit, usaha
yang dijalankannya akan maju dan berkembang, tanpa melihat kondisi ke
depan, tanpa melihat keadaan ekonomi pada masa yang akan datang, dan
tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan dan hanya bergantung pada
kondisi pasar.
Apabila keadaan ekonomi sedang bergejolak, usaha yang
dijalankan dari nasabah tersebut akan mengalami kesulitan. Biaya produksi
meningkat, sedangkan jika harga jual dinaikkan maka akan ditinggal
konsurnen. Kondisi-kondisi tersebut tidak diprediksi sebelumnya oleh
nasabah, sehingga banyak usaha dari nasabah yang menurun dan
kernarnpuan untuk mernbayar angsuran kredit juga menu run.
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3. Adanya masalah pribadi nasabah.
Masalah pribadi dari nasabah juga dapat menyebabkan kredit yang
dipinjam berubah menjadi kredit bermasalah. Sebagai contoh adalah
masalah rumah tangga, sebelum ada masalah tersebut nasabah lancar dalam
melakukan angsuran, namun dengan adanya masalah tersebut pada akhimya
berdampak pada pengelolaan usahanya, pikirannya terpecah antara masalah
keluarga dengan usahanya. Tidak fokusnya konsentrasi nasabah terhadap
usaha yang dijalankannya dapat membuat usaha dari nasabah tersebut
menurun.

4. Musibah yang tidak dapat diprediksi
Musibah yang terjadi seperti kecelakaan, sakit, dan musibah
lainnya yang menimpa nasabah juga dapat dikatakan penyebab terjadinya
kredit bermasalah pada kantor cabang BRI Purwokerto.
Musibah seperti robohnya jembatan pada lokawisata Baturraden
yang menyebabkan banyak korban meninggal, membuat lokawisata ini sepi
pengunjung selama hampir satu tahun. Hal ini

mengakibatkan usaha

nasabah yang berada di sekitar lokawisata tersebut menjadi sangat menurun.
Sakit yang diderita nasabah juga dapat mengakibatkan menurunnya
usaha yang dijalankannya. Ketidakmampuan nasabah untuk menjalankan
usahanya dan juga keuangan yang ada digunakan untuk berobat nasabah.
Hal ini cenderung mengakibatkan penundaan pembayaran angsuran kredit.
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Saat penulis menanyakan kepada pejabat kredit mengenat
penyebab kredit bermasalah dari sisi BRI, beliau memberikan penjelasan
bahwa tidak ada penyebab kredit bermasalah yang datang dari pihak BRI.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pejabat kredit lainnya bahwa tidak ada
kredit bermasalah yang disebabkan oleh pihak BRI karena kesejahteraan
yang didapat oleh karyawan BRI sudah ada, maka dari itu kemungkinan
untuk melakukan penyelewengan sedikit, tergantung kepada karyawan itu
sendiri.

4.5UPAYA YANG DILAKUKAN KANTOR CABANG BRI PURWOKERTO
DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN PENYALURAN KREDIT
MIKRO dan KREDIT KECIL

Upaya yang dilakukan kantor cabang BRI Purwokerto dalam
menghadapi permasalahan dalam penyaluran Kredit Mikro dan Kredit Kecil,
antara lain :
1. Mengintensifkan kegiatan monitoring kredit.
Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan frekuensi
kunjungan dan komunikasi dengan nasabah. Monitoring ini bertujuan untuk
selain mengetahui perkembangan kredit yang ada pada nasabah, juga
mengetahui dan menangani lebih awal jika diindikasikan kredit tersebut
menjadi kredit bermasalah. Bagi bank, semakin dini menganggap kredit
yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik karena akan berdampak
semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur
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Pada kantor cabang BRI Purwokerto, proses monitoring dilakukan
oleh AO. Biasanya monitoring dilakukan oleh orang yang berbeda di bankbank lain, sedangkan di BRI kantor cabang Purwokerto dilakukan oleh
orang yang sama.

2. Meningkatan kualitas SDM yang terkait langsung dengan Kredit UMKM.
Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan dengan cara
menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan, khususnya karyawan yang
terkait langsung dengan kredit UMKM. Setelah mengikuti pelatihan,
diharapkan karyawan mendapatkan banyak pengetahuan dan informasi
mengenai kredit. Hal ini dapat memperkecil adanya kemungkinan terjadioya
kredit bermasalah.

3. Meningkatan kualitas sarana dan prasarana sebagai upaya meningkatkan
kepuasan nasabah.
Nasabah merupakan segalanya bagi pihak BRI, oleh sebab itu
secara tidak langsung fasilitas yang dimiliki akan berpengaruh terhadap
ekspansi kredit yang dilakukan.
Nasabah akan memilih bank dengan fasilitas yang lengkap dan
baik, contoh sederhana misalnya fasilitas tempat parkir. Jika bank memiliki
tempat parkir yang luas dan dengan akses yang mudah, nasabah akan
berpikir mudah untuk ke sana, tidak akan merasa kesulitan untuk
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memarkirkan kendaraannya. Nasabah pastinya akan memilih bank dengan
pelayanan yang lebih baik.
Contoh lainnya adalah gedung, kantor cabang BRI Purwokerto
memiliki gedung yang megah dan berlokasi di jalan protokol Purwokerto,
maka dari itu nasabah akan merasa nyaman untuk melakukan berbagai
transaksi. Namun demikian, ada nasabah yang tidak biasa atau masih merasa
canggung untuk masuk ke gedung yang megah. Kantor cabang BRI
Purwokerto memiliki 26 BRI unit yang tersebar di wilayah Kabupaten
Banyumas,

dan

bangunannya

memang

sengaja

dibuat

sederhana,

disesuaikan agar nasabah pedesaan tidak canggung untuk masuk ke gedung
BRI unit.

4. Meningkatkan pembiayaan pada pembiayaan kelompok usaha guna
menyebarkan risiko dalam ekspansi kredit.

Risk sharing merupakan transfer risiko individu dalam kelompok
(Emmen Vaughen, 1997). Pihak BRI mentransfer risiko dari satu nasabah ke
nasabah lainnya, yaitu dengan melakukan pembiayaan kepada kelompok
usaha. Jika ada salah satu anggota yang mengalami kredit bermasalah, maka
akan ditanggung renteng oleh anggota yang lain. Kemudian adanya sanksi
sosial yang dijalankan, dengan demikian para anggota akan berusaha agar
dapat mengangsur pembayaran kreditnya dengan tepat waktu.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan pada penulisan skripsi

1m

antara lain :
1. Penyaluran kredit kecil yang dilakukan oleh kantor cabang BRI Purwokerto
memiliki kontribusi yang lebih besar daripada penyaluran kredit mikro secara
keseluruhan di daerah Purwokerto. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata proporsi
kredit kecil yang disalurkan BRI kantor cabang Purwokerto sebesar 28,40%
sedangkan kredit Mikro hanya sebesar 12,20% dari tahun 2003 sampai 2007.

2. Kantor cabang BRI Purwokerto memfokuskan pasar pada sektor perdagangan
dan Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap). Hal ini dilatarbelakangi oleh
komposisi masyarakat Purwokerto yang didominasi oleh Golbertap dan
sumbangan sektor perdagangan terhadap ekonomi Purwokerto.

3. Permasalahan yang paling dominan dihadapi oleh kantor cabang BRI
Purwokerto dalam penyaluran kreditnya adalah permasalahan dari sisi
nasabahnya yaitu pola pikir nasabah yang masih sangat tradisional,
penyimpangan penyaluran kredit, pengelolaan usaha yang kurang baik dari
nasabah, dan adanya masalah pribadi nasabah.
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5.2 SARAN
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

1. Sebaiknyanya dilakukan penelitian baik dari kantor cabang BRI Purwokerto
sendiri maupun dari pihak luar yang mengkaji masalah tidak bertambahnya
varian kredit yang disalurkan pada kantor cabang BRI Purwokerto. Bila tidak
ada penelitian yang dilakukan, maka dapat memanfaatkan penelitian
sekunder seperti hasil penelitian dari Bank Indonesia Purwokerto,
Universitas-universitas setempat, Balai Pusat Statistik (BPS), atau lembaga
penelitian yang meneliti tentang potensi kota Purwokerto.

2. Untuk mendapatkan gambaran pemasaran kredit secara lebih komprehensif,
maka penulis sarankan untuk penelitian selanjutnya agar memasukkan
cakupan penelitian

mengena1 strategi pemasaran kredit UMKM kantor

cabang BRI Purwokerto.
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PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN PADA BRI KANTOR CABANG PURWOKERTO

A. Perencanaan Kredit BRI
1. Ada berapa jenis kredit yang ada pada BRI cabang Purwokerto?
2. Ada berapa sektor ekonomi yang dibiayai oleh kredit BRI cabang
Purwokerto?
3. Sektor apa yang menjadi target utama BRI cabang Purwokerto dalam
melakukan ekspansi kredit?
4. Pendekatan perencanaan kredit yang bagairnana yang digunakan BRI
cabang Purwokerto dalam melakukan ekspansi kredit?
5. Metode apa yang digunakan oleh BRI cabang Purwokerto dalam
melakukan ekspansi kredit?
6. Bagairnana proses perencanaan kredit BRI cabang Purwokerto?
7. faktor-faktor apa yang mempengaruhi BRI cabang Purwokerto dalam
melakukan ekspansi kredit?

B. Non Performing Loans (NPL)

1. Apa yang menjadi penyebab terdapatnya NPL pada BRI cabang
Purwokerto?
2. Upaya apa yang dilakukan BRI cabang Purwokerto terhadap kredit yang
kualitasnya telah menjadi non performing?
3. Upaya apa yang dilakukan BRI cabang Purwokerto terhadap kredit yang
performing untuk memperkecil kemungkinan adanya NPL?

4. Seberapa besar pengaruh NPL terhadap ekspansi kredit yang dilakukan
BRI cabang Purwokerto?
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