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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

UMKM sangat berperan dalam perkembangan ekonomi suatu daerah 

maupun negara. Menurut Iman dan Fadillah, Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan 

kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional. Namun demikian, masih menghadapi berbagai hambatan 

iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti produksi, 

pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, maupun 

permodalan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pasal 7 ayat 1 menyatakan 

“Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan 

menetapkan peraturan dan perundang- undangan yang meliputi aspek 

pendanaan, sarana prasarana, dll. Sementara pasal 2 menyatakan “Dunia 

usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhkan iklim 

usaha.”  Berdasarkan hal tersebut perbankan dituntut berperan aktif dalam 

penyediaan modal dengan penyaluran kredit terhadap pelaku UMKM. 

Menurut Marsuki (2006:107), salah satu persoalan penting yang 

sering dianggap sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan bagi sektor 

ekonomi UMKM adalah masalah permodalan. Hal ini dikarenakan jumlah 
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pinjaman sektor UMKM umumnya sangat kecil dan disertai resiko pemberian 

kredit yang tinggi, serta memerlukan banyak tenaga dan biaya. Bank 

Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan kredit UMKM dengan cara 

mempermudah akses pengusaha kecil dan menengah terhadap kredit 

perbankan.  

Menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998, bank merupakan badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk- bentuk 

lainnya. Bank juga disebut lembaga perantara keuangan atau Final 

Intermediary yaitu suatu lembaga yang mempertemukan antara pemilik dana 

(bank) dan pengguna dana (nasabah). Sebagian besar penyaluran dana kepada 

pihak ketiga ialah dalam bentuk kredit. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 

tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Menurut Respatingsih (2011), Kredit UMKM merupakan salah satu 

instrument pengembangan usaha yang selalu mendapat perhatian besar dalam 

suatu Negara karena adanya kucuran kredit UMKM kepada sektor 

perekonomian akan menggerakkan perekonomian secara baik. Pertumbuhan 

suatu Negara selalu akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi sektor riil 

yang rata-rata ditopang oleh para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah. 
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Menurut Bank Indonesia kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupaiah atau valuta asing, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank pelapor dengan bank 

atau pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria sesuai undang-undang 

tentang UMKM yang berlaku. 

Faktor permintaan kredit UMKM terdapat perbedaan menurut 

Danistyo (2009) yang meneliti Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Permintaan dan Penawaran Kredit UMKM di Indonesia, permintaan kredit 

UMKM secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh GDP, dan secara 

negative dan signifikan dipengaruhi oleh suku bunga kredit perbankan dan 

inflasi. Sedangkan menurut Pasha (2009) yang meneliti tentang Analisis 

Penawaran dan Permintaan Kredit Serta Identifikasi Peluang Ekspansi 

Pembiayaan Kredit Sektoran di Wilayah Kerja KBI Malang, menyatakan 

bahwa variable bahwa PDRB dan Inflasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap permintaan kredit, sedangkan variable suku bunga tidak secara 

signifikan mempengaruhi permintaan kredit. 

Di Indonesia posisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah 

lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai 

peranannya yang riel dalam perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk 

mempercepat pembangunan daerah, sebagai contoh keberadaan UMKM di 

Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim tahun 2007 

memberikan kontribusi pada Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) Jatim 
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hingga 53%, selain itu industri di Jawa Timur 54,34% berasal dari UMKM 

dan mampu menampung 98% tenaga kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: Apakah PDRB dan suku bunga berpengaruh 

terhadap tingkat permintaan kredit UMKM pada bank umum di Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi pada kredit UMKM setiap provinsi pada 

bank umum di Indonesia tahun 2011-2012. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk menganalisis pengaruh PDRB dan suku bunga terhadap tingkat 

permintaan kredit UMKM di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

permintaan kredit UMKM, serta menambah referensi, pengetahuan 

terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan bahan evaluasi perbankan dalam hal penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit terutama kredit UMKM. 


