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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari 

peranan Pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku 

usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan, diharapkan dapat 

memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha sehingga lembaga 

keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di 

lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha 

dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan 

pembangunan ekonomi. Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi 

penting dalam kebijakan di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting 

dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang 

mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian 

Indonesia. Pada tahun 2007 tercatat jumlah UMKM adalah 50,12 juta unit 

atau 99,9% dari jumlah total unit usaha. Setiap unit investasi pada sektor 

UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan 

dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 

90,49 juta tenaga kerja atau 97,27% dari total angkatan kerja yang bekerja. 
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Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis, karena potensinya 

yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus 

menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahun 2006, peran UMKM terhadap 

penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp1.783,42 

triliun atau 56,23%, kontribusi usaha mikro tercatat sebesar Rp1.017,44 

triliun atau 32,08%, kontribusi UK tercatat sebesar Rp329,22 triliun atau 

10,38% dan UM sebesar Rp436,77 triliun atau 13,77% dari total PDB 

nasional, selebihnya adalah usaha besar (UB) yaitu Rp1.387,99 triliun atau 

43,77%. 

Pada tahun 2007, peran UMKM terhadap penciptaan PDB nasional 

menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp2.107,87 triliun atau 56,28% dari 

total PDB nasional, mengalami perkembangan sebesar Rp324,45 triliun atau 

18,19% dibanding tahun 2006. Kontribusi usaha mikro tercatat sebesar 

Rp1.209,62 triliun atau 32,29%, kontribusi UK tercatat sebesar Rp386,40 

triliun atau 10,32% dan UM sebesar Rp511,84 triliun atau 13,67%, 

selebihnya sebesar Rp1.637,68 triliun atau 43,72% merupakan kontribusi UB. 

(http://www.depkop.go.id/) 

Tanggungjawab pemerintah sangat strategis untuk memberdayakan 

UMKM dalam mengakses modal dari BUMN. Dengan memandang, bahwa 

UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan 

strategis dan banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan terutama tentang 

modal kerja. PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) sebagai salah satu 
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BUMN di Indonesia bertanggung jawab membina Usaha Kecil dan Koperasi 

seperti yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan menyalurkan kredit 

dan melakukan pembinaan dengan pola kemitraan (Keputusan Menteri 

BUMN nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007). 

Dalam pelaksanaan penyaluran kredit, PT Telkom membuat unit 

bisnis tersendiri yang secara khusus menangani PKBL. Unit bisnis yang 

secara langsung mengelola PKBL di PT Telkom adalah Telkom Community 

Development Centre (Telkom CDC). Telkom CDC adalah unit bisnis 

pendukung yang bertanggung jawab atas pengelolaan Program Kemitraan 

Dan Program Bina Lingkungan dan memiliki unit dan sub unit kerja untuk 

memperlancar kinerja pengelolaan PKBL.  

PT Telkom Community Development Centre Area V Jatim dalam 

proses penyaluran kredit terbagi menjadi beberapa sektor yang tergabung 

dalam UMKM. Jumlah penyaluran kredit yang dilakukan PT Telkom 

Community Development Centre Area V Jatim untuk masing-masing sektor 

secara lengkap disajikan pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penyaluran Kredit PKBL PT Telkom Community 
Development Centre Area V Jatim Tahun 2009 

Sektor Jumlah Penyaluran Kredit (Rp) 
Sektor Industri 2.325.271.406,00 
Sektor Perdagangan 7.419.293.076,00 
Sektor Pertanian 116.458.363,00 
Sektor Peternakan 469.916.808,00 
Sektor Perikanan 95.208.342,00 
Sektor Jasa 3.642.438.802,38 
Sektor Lainnya 35.000.007,00 

Sumber: PT Telkom Community Development Centre Area V Jatim, 2010 



4 
 

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penyaluran kredit 

terbesar yaitu pada sektor perdagangan. Kondisi tersebut dikarenakan sektor 

perdagangan memiliki perputaran dana yang paling cepat apabila 

dibandingkan dengan sektor yang lain, dengan adanya kenyataan tersebut 

maka menjadikan kebijakan penyaluran atas kredit kepada UMKM lebih 

diarahkan pada sektor perdagangan tesebut. 

Pemberian kredit kepada calon debitur adalah dengan melewati 

proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap 

kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis 

yang digunakan adalah Analisis 5 C, yaitu Character (watak), Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy 

(kondisi ekonomi). Pihak kreditur dapat melakukan analisis permohonan 

kredit kepada calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh debitur 

telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan kredit, 

kreditur juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari 

calon debitur dengan cara melakukan wawancara dan kunjungan ke tempat 

usaha debitur. 

Tujuan dari analisis kredit adalah untuk menilai mutu permintaan 

kredit baru yang diajukan oleh calon debitur. Pengujian kemampuan dan 

kesediaan calon debitur melunasi kredit dipengaruhi faktor internal dan 

eksternal yang dicakup dalam Analisis 5 C, sehingga proses dan pelaksanaan 

Analisis 5 C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian 

kredit. Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah disampaikan diatas, maka 
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penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 5C Untuk 

Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit UMKM Pada PKBL PT Telkom 

Community Development Centre Area V Jatim”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana 5C dapat digunakan untuk menentukan 

kelayakan pemberian kredit UMKM pada PKBL PT Telkom Community 

Development Centre Area V Jatim. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dan menghindari 

pembahasan yang meluas  maka pembahasan masalah ini hanya dibatasi pada 

analisis penyaluran kredit UMKM pada PKBL PT Telkom Community 

Development Centre Area V Jatim. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui 5C dapat digunakan untuk menentukan kelayakan 

pemberian kredit UMKM pada PKBL PT Telkom Community 

Development Centre Area V Jatim. 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi PT Telkom Community Development Centre Area V Jatim 
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Sebagai masukan bagi instansi di dalam memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan pemberian modal pada UMKM 

agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif serta 

menghindari terjadinya kredit macet. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

tambahan serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam 

penulisan tugas akhir yang berkaitan dengan prosedur penyaluran kredit 

bagi UMKM. 

 


