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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis nilai tukar yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah membuat 

ekonomi Indonesia terperosok kedalam kondisi yang sangat terpuruk. Buntut 

dari krisis ekonomi menyebabkan banyak masalah yang terjadi di Indonesia 

seperti kebangkrutan perusahan, inflasi, meningkatnya PHK, dan 

meningkatnya angka kemiskinan. Sementara itu, UMKM merupakan cara 

bertahan untuk menghadapi krisis ekonomi, tampak ketika masyarakat suatu 

negara terlibat langsung dalam sektor riil sehingga mampu menggerakkan 

sektor ekonomi mikro suatu bangsa. Tak dapat dielakkan, UMKM telah 

menjadi bagian dari perekonomian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. 

Banyak sekali kesempatan kerja yang disediakan oleh sektor ini termasuk 

meningkatkan penghasilan masyarakat, dan merangsang pertumbuhan 

ekonomi. 

Negara berkembang seperti Indonesia, memiliki jumlah UMKM sangat 

besar dan mempekerjakan banyak tenaga kerja. Berdasarkan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) jumlah UMKM pada tahun 2009 mencapai 52 

juta jumlah usaha skala kecil di seluruh Indonesia dan menyerap sekitar 52 

juta pekerja (www.tempointeraktif.com). Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa usaha skala kecil mampu menyerap minimum sekitar satu orang 

pekerja untuk operasional masing-masing usahanya. Di lain pihak, usaha kecil 
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menengah (UKM ) memberikan kontribusi Rp 2.121,3 triliun atau 53,6 persen 

dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2007 yang mencapai 

Rp 3.957,4 triliun (www.kompas.com). Fakta ini memberikan gambaran 

bahwa UMKM merupakan sektor riil yang tidak bisa dipandang sebelah mata 

dalam perekonomian Indonesia.  

Bank sebagai lembaga keuangan mengucurkan kredit untuk Kredit Modal 

Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi. Dalam 

mengucurkan kredit, bank perlu memperhatikan prinsip 5 C, yakni character, 

capacity, capital, collateral dan condition of economy. Kredit yang 

dikucurkan untuk UKM dapat berupa Kredit Modal Kerja atau Kredit 

Investasi dengan tujuan untuk membiayai usaha yang produktif. 

Bank Indonesia selaku otoritas moneter telah menetapkan aturan mengenai 

batas minimum kredit bagi UKM agar unit-unit sektor kecil tersebut berjalan 

lancar, yakni sebesar 20% dari total kredit yang dikucurkan. Akan tetapi, 

Syarif (2007) menyebutkan proporsi penyaluran dana perbankan untuk UKM 

menunjukkan kenyataan bahwa dari  Rp.  867,81  triliun  penyaluran  kredit 

perbankan  pada  tahun  2006,  hanya  sebesar  Rp.  123,52  triliun  (14,2%)  

yang dinyatakan  diberikan  kepada  UKM. Selain itu, bank menghadapi 

kendala ketika akan mengucurkan kredit kepada UKM seperti (1) legalitas 

usaha, (2) ketersediaan laporan keuangan, dan (3) manajemen usaha yang 

rendah.  

Menurut Siamat (2001) ketika kredit usaha telah diberikan, pihak bank juga 

wajib menjaga kualitas kreditnya yang dapat diukur dari tingkat 
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kolektabilitasnya, seperti lancar (pass), dalam perhatian khusus (special 

mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss). 

Susilo dkk. (2000) menyebutkan bahwa besar kecilnya tingkat penyaluran 

kredit dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) sebenarnya tidak secara 

langsung dapat dijadikan indikator terhadap sehat tidaknya suatu bank. Namun 

selama ini, bank Indonesia memasukkan tingkat penyaluran KUK sebagai 

salah satu ukuran kesehatan bank. Kredit yang tidak sehat (Non-performing 

Loan) akan menyebabkan aset produktif yang dihimpun tidak dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut untuk tujuan organisasi. Sebagaimana diketahui 

bahwa NPL berpengaruh terhadap tingkat pengembalian aset bank dalam 

menghasilkan keuntungan. 

Selama ini, kredit bermasalah disebabkan atas kesalahan debitur. 

Ketidakmampuan debitur untuk membayar kewajibannya tepat waktu, maka 

eksekusi barang jaminan merupakan jalan pertama yang diambil oleh pihak 

bank. Padahal, untuk melakukan penyelamatan kredit bisa melakukan cara-

cara lain yang lebih manusiawi yaitu seperti rescheduling. Non Performing 

Loan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank dalam penelitian ini 

karena rasio tersebut merupakan salah satu faktor aktiva produktif yang 

memiliki bobot penilaian 30%, lebih besar dari faktor-faktor yang lain. 

Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pemegang regulator perbankan, 

mengatur dan mewajibkan bank-bank umum untuk tunduk terhadap regulasi 

yang telah ditetapkan termasuk menjaga kinerja perbankan year-on-year. 

Konsekuensinya, bank harus memperhatikan pengalokasian kredit yang 
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diberikan kepada unit-unit defisit guna menjaga kinerjanya. Sangat penting 

sekali mengukur kinerja dengan menganalisis laporan keuangan yang secara 

resmi diumumkan melalui Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia, karena 

laporan keuangan tersebut merupakan indikator untuk membuat dasar 

penilaian kinerja perbankan.  

Dengan tujuan meneliti pengaruh pendanaan bisnis skala kecil terhadap 

Non-Performing Loan (NPL) pada bank-bank umum di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) guna diukur dan dievaluasi seberapa 

besar pengaruhnya terhadap kinerjanya. Berdasarkan dari penjelasan diatas, 

penelitian dilakukan dengan judul “Analisis Pengaruh Pendanaan Bisnis 

Skala Kecil Terhadap Kinerja Keuangan Bank (Studi Empiris Pada 

Bank Umum Indonesia yang Listing di Bursa Efek Indonesia)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan 

membahas: 

1. Berapa proporsi pendanaan bisnis skala kecil pada bank umum di 

Indonesia yang terdaftar di BEI? 

2. Bagaimana kinerja keuangan bank umum di Indonesia yang terdaftar di 

BEI? 

3. Bagaimana pengaruh dari pendanaan bisnis skala kecil terhadap kinerja 

keuangan bank pada bank umum di Indonesia yang terdaftar di BEI? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah digunakan untuk membatasi luasan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yakni: 

1. Data  yang diperoleh dari www.bi.go.id merupakan data yang tidak diaudit 

oleh BI, hal ini bertujuan untuk memudahkan perolehan data. 

2. Kinerja keuangan bank yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Non-

Performing Loan, karena dalam menilai kesehatan bank faktor Kualitas 

Aktiva Produktif memiliki bobot terbesar yakni 30 %. 

3. Bank umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank 

konvensional di Indonesia. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diambil, penelitian ini 

akan bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengidentifikasi pendanaan bisnis skala kecil pada bank umum 

di Indonesia yang terdaftar di BEI. 

b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kinerja bank umum di 

Indonesia yang terdaftar di BEI. 

c. Untuk menguji pengaruh dari pendanaan bisnis skala kecil terhadap 

kinerja keuangan bank pada bank umum di Indonesia yang terdaftar di 

BEI. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan informasi besarnya proporsi kredit yang disalurkan oleh 

bank umum di Indonesia, sesuai atau tidak dengan standar minimum 

Bank Indonesia. 

b. Memberikan gambaran mengenai kinerja bank-bank umum di 

Indonesia yang menyalurkan kredit bagi bisnis skala kecil. 

c. Memberikan perspektif bagi dunia perbankan dalam mengalokasikan 

dana yang dimiliki untuk dikucurkan kepada bisnis skala kecil yang 

prospektif, karena pendanaan bisnis skala kecil ini sangat signifikan 

bagi keberlangsungan organisasi. 
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