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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Peranan pemerintah, lembaga keuangan dan pelaku usaha sangat 

mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Pemerintah sebagai 

pembuat dan pengatur suatu kebijakan diharapkan dapat memberikan 

perubahan perekonomian yang baik bagi dunia usaha, sehingga lembaga 

keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank serta pelaku 

usaha di lapangan mampu memanfaatkan situasi ini dan melaksanakan 

kegiatan usaha tersebut dengan lancar sehingga dapat terdorong pertumbuhan 

ekonomi yang baik. 

Salah satu usaha yang memiliki eksistensi penting dalam pertumbuhan 

perekonomian nasional adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Peran 

usaha kecil dan menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat 

terutama dalam menggerakkan sektor riil adalah merupakan suatu realitas 

dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Oleh 

karena itu penguatan terhadap ekonomi berskala kecil dan menengah 

dipandang perlu menjadi prioritas yang harus dilakukan agar perekonomian 

nasional menjadi kuat dan dapat terciptanya fundamental ekonomi yang 

tangguh. UKM juga merupakan usaha yang tahan terhadap krisis ekonomi, ini 
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dikarenakan oleh skala usaha ini yang relatif lebih fleksibel dibandingkan 

dengan skala usaha besar yang selalu menyesuaikan dengan keadaan pasar, 

sehingga UKM akan lebih kreatif dalam menciptakan produk baru dan lebih 

fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar.  

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha UKM dihadapkan pada 

beberapa kendala, salah satunya adalah modal. Permodalan UKM yang 

berasal dari modal pengusaha sendiri dirasa kurang cukup untuk 

pengembangan usaha.  Dalam meningkatkan peranan UKM perlu dorongan 

dan dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan seperti perbankan. 

Kredit perbankan yang telah disalurkan pada UKM pada tahun 2011 hingga 

sekarang adalah mencapai Rp 479,886.5 miliar seperti yang telah disajikan 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perkembangan Outstanding Kredit UMKM Tahun 2010-2012 

(Rp Miliar) 

            

No 

Klasifikasi 2010 

 Perubahan  

2011 

 Perubahan  

2012 

 Perubahan  

(%) (%) (%) 

 1. Kredit Usaha Mikro   84,298.0 -   102,905.0 22 111,077.0 8 

 2. Kredit Usaha Kecil  137,633.3 -   150,912.1 10 160,910.5 7 

 3. 

Kredit Usaha 

Menengah 

 172,367.6 -   226,069.4 31 241,205.1 7 

  Total   394,298.9 -   479,886.5 22 513,192.6 7 

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id), 2012  

 

http://www.bi.go.id/
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Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun 

penyaluran kredit perbankan pada sektor UKM mengalami peningkatan setiap 

tahun. Total peningkatan secara nominal mengalami peningkatan sebesar 9,53 

% per tahun.  

Alokasi kredit UMKM berdasarkan sektor ekonomi memiliki 

kecenderungan yang semakin berorientasi di sektor jasa, terutama jasa 

perdagangan dan jasa dunia usaha lainnya karena memiliki resiko yang kecil. 

Pengalokasian kredit kepada risiko yang cukup tinggi yang akan 

menyebabkan tingkat kemacetan menjadi tinggi.  

Sebagai usaha perorangan, UKM pada umumnya menjalankan 

usahanya dengan mengandalkan modal sendiri (equity) dari pemilik yang 

jumlahnya sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan UKM membutuhkan 

dana tambahan modal kerja maupun investasi. Modal kerja dan investasi 

tersebut dibutuhkan untuk kegiatan operasional secara langsung dan kontinu 

agar memperoleh keuntungan usaha dan kontinuitas usaha. Tambahan modal 

kerja dan investasi dapat diperoleh dari lembaga keuangan yaitu bank.  

Permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha UKM juga menjadi 

masalah pada usaha warung kopi Abank Coffee. Dalam menjalankan 

usahanya Abank Coffee membutuhkan tambahan modal kerja dan investasi. 

Untuk itu pemilik Abank Coffee mengajukan kredit kepada Bank X untuk 

membantunya dalam masalah permodalan yaitu melalui pemberian fasilitas 
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kredit modal kerja untuk kegiatan operasional usahanya dan kredit investasi 

untuk pembiayaan tempat usahanya tersebut.  

Kredit modal kerja yang diperoleh Abank Coffee digunakan untuk 

menambah modal kegiatan operasional usaha-usahanya. Kegiatan operasional 

tersebut menyangkut persediaan bahan baku dan biaya tenaga kerja. Selain 

hal tersebut penggunaan kredit modal kerja ini dilatarbelakangi dengan 

bertambah banyaknya pesaing bisnis.  

Awalnya Abank Coffee hanya berlokasi di belakang kampus UIN 

Malang namun lokasi tersebut dirasa kurang strategis sehingga usaha tersebut 

kurang berkembang. Oleh sebab itu Abank Coffee membuka cabang tempat 

usaha ke Jl. Tirto Utomo. Setelah adanya cabang usaha Abank Coffee 2 yang 

bertempat di Jl. Tirto Utomo diharapkan warung kopi ini lebih dikenal lagi 

oleh masyarakat Malang khususnya dan bisa menjangkau masyarakat lain dan 

mahasiswa karena letak lokasi yang strategis dan juga merupakan jalan dekat 

kampus.  

Abank Coffee mendapatkan fasilitas kredit pada tahun 2010 yang mana 

akan berakhir pada tahun 2012 ini. Dengan adanya kredit tersebut pemilik 

berharap usahanya dapat mencapai tingkat rentabilitas yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas makan penulis dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengambil judul tentang “ANALISIS KINERJA USAHA WARUNG KOPI 



5 

 

“ABANK COFFEE” DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KREDIT 

UKM”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah kinerja penjualan “Abank Coffee” sebelum dan setelah 

mendapatkan fasilitas kredit?  

b. Bagaimanakah perbandingan kinerja keuangan “Abank Coffee” sebelum 

dan sesudah mendapatkan fasilitas kredit? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Dari latar belakang yang tersebut diatas penulis dalam penulisan tugas 

akhir ini lebih berfokus pada pembahasan tentang analisis kinerja pemasaran 

sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas kredit, analisis perbandingan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas kredit pada 

Abank Coffee. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

a. Menganalisis kinerja penjualan “Abank Coffee” sebelum dan setelah 

mendapatkan fasilitas kredit. 
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b. Menganalisis perbandingan kinerja keuangan “Abank Coffee” sebelum 

dan sesudah mendapatkan fasilitas kredit.  

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat bagi Instansi  

Sebagai bahan pertimbangan kembali bagi bank yang akan 

melakukan pemberian kredit kepada calon nasabah, agar lebih berhati-

hati dalam memberikan kredit guna membantu masyarakat umum. 

b. Bagi Penulis 

Memberikan gambaran yang luas serta memberikan pengetahuan 

lebih khususnya dalam bidang perbankan yaitu tentang bagaimana 

prosedur kredit yang benar guna mencegah adanya kredit bermasalah. 

c. Bagi Pembaca 

Bagi para pembaca berguna untuk pembelajaran serta pengetahuan 

lebih tentang perbankan terutama dalam hal perkreditan yang saat ini 

merupakan peran penting dalam dunia bank untuk menghasilkan 

penghasilan. 

 


