
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Bank adalah suatu lembaga keuangan yang komoditas utamanya 

adalah uang.  Dalam menjalankan aktivitas usahanya Bank menghimpun dana 

dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam 

berbagai bentuk investasi. Dalam menjalankan kegiatanya sebagai lembaga 

keuangan bank banyak di atur oleh pemerintah. Pengaturan ini didasarkan 

atas peran bank sebagai pelaksana kebijakan moneter yang di keluarkan 

pemerintah. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar 

dimasyarakat, dan hal tersebut merupakan salah satu sasaran utama 

pengaturan otorites moneter dengan menggunakan berbagai alat kebijakan 

moneter. 

Selain berfungsi untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di 

masyarakat serta menjaga stabilitas keadaan perekonomian, fungsi lain bank 

adalah menyediakan alat pembayaran yang lebih efesien, mudah dan aman di 

gunakan di zaman yang semakin modern ini, menghimpun dana sekaligus 

menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau 

kekurangan dana dalam bentuk kredit yang di dasari atas dasar kepercayaan. 

Dengan perkembangan zaman yang telah terjadi di bidang sosial dan 

ekonomi serta dalam rangka pemerataan perekonomian rakyat, diperlukan 



 

program penyedian kredit bagi usaha yang produktif yang didukung dan 

dilaksanakan secara luas oleh semua bank. 

Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi di bidang sosial dan 

ekonomi serta dalm rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan pencapaian 

sasaran pemerataan, diperlukan program penyediaan kredit bagi usaha kecil 

yang produktif yang di dukung dan dilaksanakan secara luas oleh semua 

bank. 

Pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem perbankan 

nasional yang dikenal dengan paket kebijakan Januari (PAKJAN) 1990. 

Kebijakan moneter29 Januari 1990 tersebut menetabkan bahwa pihak 

perbankan memberikan perhatian kepada pengusaha ekonomi lemah dalam 

pembangunan usaha besar dan kecil, melalui PAKJAN 1990 pemerintah 

mewajibkan 20% dari kredit likuidasi harus disalurkan bagi usaha kecil 

dengan sanksi penghapusan lisensi bagi bank yang tidak dapat memenuhi 

syarat itu. Tujuan dikeluarkannya fasilitas kredit usaha kecil (KUK) ini 

adalah menitik beratkan pada pemerataan pembayaran dengan mewujudkan 

keadilan sosial. 

Penerima (KUK) adalah peruahaan perorangan, kelompok, koperasi 

dan bentuk usaha yang lain, misalnya PT dn CV. 

Pertumbuhan KUK selama periode 1995/1996 sebesar 19,1% atau 

sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata kenaikan KUK selama lima tahun 

terakhir yaitu 20% setahun, dengan pertumbuhan tersebut posisi KUK pada 

akhir Juni 1996 mencapai Rp.45,1 triliun, dengan rasio KUK sebesar 23,6%. 



 

Rasio KUK tersebut merupakan rasio yang rendah sejak tercapainya rasio 

tertinggi pada bulan Juni 1993 (27,6%). 

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian KUK dari sisi 

pengusaha kecil pada umumnya adalah rendahnya tingkat kelayakan usaha, 

karena adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, 

maajemen dan organisasi. Selain itu, pada umumnya pengusaha kecil belum 

mampu memenuhi persyaratan bank teknis, antara lain berkaitan dengan 

penyediaan jaminan dan perizinan. Dari sisi perbankan, beberapa kendala 

dalam penyaluran KUK adalah sulitnya memperoleh usaha kecil yang layak, 

tingginya biaya transaksi, tingginya resiko dan terbatasnya sumber daya 

manusia serta jaringan kantor cabang bank. 

Pemberian KUK harus didasarkan atas kelayakan usaha, bukan atas 

dasar adanya jaminan. Pemberian kredit ini harus sehat dalam arti kredit 

dapat kembali tepat waktu dan usaha nasabah berkembang dengan baik. 

Dengan memberikan kredit usaha kecil (KUK), BNI berharap agar 

dana yang diterima oleh debitur dapat berfungsi untuk meningkatkan 

kegunaan modal, meningkatkan kegairahan bekerja dengan mengarahkan 

kepada peningkatan taraf hidup yang diharapkan dapat meningkatkan 

kehidupan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank BNI untuk 

memperluas KUK antara lain dengan memperluas jaringan kantor, 

meningkatkan mutu SDM, menetapkan target pembiayaan KUK bagi kantor 

cabangnya, melakukan pendelegasian wewenang kepada kantor cabang, 



 

pemberian KUK secara masal dan melakukan kerjasama antar bank atau 

BPR. 

Pinjaman bisnis kecil yang tersedia melalui berbagai sumber termasuk 

bank dan lembaga keuangan lainnya. Berlawanan dengan kepercayaan 

populer, kredit usaha kecil tidak dibuat oleh pemerintah. Sebaliknya, Small 

Business Administration (SBA) mungkin menawarkan dukungan untuk 

aplikasi kredit yang berkualitas. Jika pinjaman dan kreditur memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh program pinjaman SBA, maka pinjaman 

tersebut memenuhi syarat untuk jaminan pembayaran oleh SBA. Secara teori 

paling tidak, pinjaman SBA kurang berisiko bagi kreditur dan karenanya 

harus lebih mudah untuk mendapatkan dari beberapa pilihan lain. Namun, 

dalam praktiknya, banyak usaha kecil akan merasa sulit untuk memenuhi 

syarat untuk kredit usaha kecil dan program pinjaman SBA. 

Ada hampir enam juta usaha kecil di Amerika Serikat saat ini dan 

banyak membutuhkan sumber daya untuk stabilitas lanjutan dan 

pertumbuhan. Ada sekitar 10.000 lembaga pemberi pinjaman yang 

memberikan pinjaman untuk usaha besar, namun pemilik usaha kecil sering 

berjalan ke dalam kesulitan ketika mencoba untuk memenuhi syarat untuk 

kredit usaha kecil. 

Sebagian besar kredit usaha kecil memiliki pedoman yang ketat untuk 

kualifikasi. Kreditur biasanya membutuhkan nilai kredit rata-rata di atas 

individu pemilik bisnis, jaminan pribadi, dan bisa meminta uang muka yang 

signifikan untuk bahkan mempertimbangkan aplikasi untuk pinjaman usaha 



 

kecil. Masalahnya adalah bahwa banyak usaha perjuangan pemilik kecil 

dengan satu atau lebih dari persyaratan dan begitu banyak usaha kecil tidak 

hanya akan memenuhi syarat untuk kredit usaha kecil - meskipun kebutuhan 

untuk modal kerja. 

Hal ini penting bagi pemilik usaha kecil untuk menyadari bahwa 

pinjaman tidak biasanya satu-satunya pilihan pembiayaan yang tersedia. 

Mungkin ada berbagai cara yang berbeda untuk mendekati menangani 

kebutuhan keuangan bisnis, dan banyak pilihan ini jauh lebih fleksibel dan 

responsif dari kredit usaha kecil. Sebuah Merchant Cash Advance dari 

AdvanceMe adalah salah satu opsi tersebut, dan ribuan bisnis telah berhasil 

menggunakannya daripada menggunakan kredit usaha kecil. Pelanggan kami 

menghargai perbedaan intrinsik ditemukan antara kredit usaha kecil dan muka 

Merchant Kas. 

Sebuah Merchant Cash Advance bukan merupakan produk pinjaman, 

sehingga beroperasi di bawah yang berbeda aturan dan pembatasan. Merchant 

Uang muka Kas membangun kekuatan kredit masa depan bisnis dan 

penjualan kartu debet, bisnis yang begitu banyak menemukan persyaratan 

kualifikasi kurang menuntut dari kualifikasi kredit usaha kecil. 

Sebagai contoh, AdvanceMe tidak memerlukan jaminan pribadi untuk 

Merchant Cash Advance. Selain itu, sementara nilai kredit dari pemilik bisnis 

ditinjau sebagai bagian dari proses kualifikasi, nilai ini memiliki berat badan 

jauh lebih sedikit untuk usaha daripada tidak di kualifikasi usaha untuk modal 

kerja dari lembaga keuangan tradisional. Sebuah riwayat kredit rusak pribadi 



 

seorang pemilik bisnis mungkin merupakan disqualifier otomatis untuk 

aplikasi bisnis untuk beberapa pinjaman usaha kecil, tapi ini tidak terjadi 

dengan Merchant Cash Advance. Hal ini juga dapat mengambil minggu atau 

bahkan lebih lama untuk mengamankan pinjaman bisnis sementara Merchant 

Cash Advance dapat menempatkan kas di tangan dalam waktu 72 jam. 

Meskipun kredit usaha kecil dapat menjadi cara yang efektif untuk 

menangani berbagai masalah keuangan, adalah penting bagi pemilik usaha 

kecil untuk memahami semua kemungkinan mereka. Melalui pemahaman 

manfaat dan keterbatasan dari setiap kesempatan keuangan, pemilik bisnis 

kecil akan lebih siap untuk sesuai dengan kebutuhan unik mereka untuk 

solusi terbaik. 

Dalam hal ini, maka Bank BNI akan melakukan pemberian Kredit 

Usaha Kecil (KUK). Namun dalam pemberian KUK ada berbagai kendala, 

yaitu dari sisi penerima kredit pada umumya adalah rendahnya tingkat 

kelayakan usahanya, karena adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, 

teknis produksi, manajemen dan organisasi. Selain itu, pada umumnya usaha 

rakyat belum mampu memenuhi persyaratan bank secara teknis, antara lain 

berkaitan dengan penyediaan jaminan dan perizinan. Dari sisi perbankan, 

beberapa kendala dalam penyaluran KUK adalah sulitnya mencari usaha 

rakyat yang layak. 

Dengan semakin ketatnya peraturan pemerintah yang mengharuskan 

berbagai persyaratan yang ketat untuk membentuk sistem perbankan yang 

benar-benar baik merupakan tantangan bagi BNI, untuk mempertahankan 



 

kinerja dan berusaha meningkatkannya, untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada para nasabah yang saat ini semakin kritis dalam 

menanggapi berbagai layanan bank. 

Perhatian yang lebih besar terhadap usaha rakyat saat sekarang 

merupakan peluang yang besar bagi BNI untuk lebih serius dalam melayani 

kredit usaha kecil (KUK), karena dengan pengalaman dan fokus bisnisnya di 

usaha menjadi modal awal yang besar untuk memainkan peran yang jauh 

lebih besar di banding bank yang lain dalam menggarap usaha rakyat. 

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian perbankan khususnya yang menyangkut tentang kredit usaha kecil 

yang di tulis dalam bentuk Tugas Akhir dengan mengambil tema  Prosedur 

Penyaluran Kredit Usaha Kecil Pada PT BANK BNI Cabang Malang.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah yang di ambil 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana prosedur Kredit Usaha Kecil (KUK) pada bank BNI cabang 

Malang. 

2. Bagaimana target dan realisasi penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)  

pada bank BNI cabang Malang. 

3. Bagaimana masalah dan hambatan serta penyelesaian dalam penyaluran 

Kredit Usaha Kecil (KUK) pada bank BNI cabang Malang. 

 

 



 

C. Pembatasan masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi permasalahan pada 

penyaluran kredit usaha kecil di Bank BNI cabang Malang. 

D. Tujuan Peneliti 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui prosedur Kredit Usaha Kecil (KUK) pada bank 

BNI cabang Malang. 

b. Untuk mengetahui target dan realisasi penyaluran Kredit Usaha Kecil 

(KUK) pada bank BNI cabang Malang. 

c. Untuk mengetahui masalah dan hambatan serta penyelesaian dalam 

penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK)  pada bank BNI cabang 

malang. 

E. Manfaat penelitian 

a. Bagi Bank 

Sebagai tambahan masukan bagi bank khususnya yang terkait dengan 

aspek pemberian kredit sehingga diharapakan dari peneliti ini pihak 

bank dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, terkait dengan 

pemberian kredit serta memperkecil terhadapa kemungkinan 

terjadinya kredit macet. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai acuan bagi peneliti lain untuk meneliti masalah yang sama 

ataupun masalah yang terkait dengan penelitian ini. 

 


