
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULLUAN 

A. Latar Belakang 

Usaha mikri kecil Menengah sangat berperan dalam ekonomi dalam suatu 

daerah maupun negara. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan 

kegiatan salah satu yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan 

pelayanan ekonomi secara luar kepada masyarakat, medorong pertumbuhan 

ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Namun demikian masih 

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

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

maupun pemodalan (Imam,Fadillah 2015) 

Berdasarakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 tahun 2008 

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

dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan yang meliputiaspek pendanaan, sarana dan 

prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, 

promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Sementara pasal 2 menyatakan 

“Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif membantu menumbuhan iklim 

usaha.” Berdasarkan hal tersebut perbankan dituntut berperan aktif dalam 

penyediaan modal dengan penyaluran kredit terhadap pelaku UMKM. 

Salah satu persoalan penting yang sering dianggap sebagai penentu 

keberhasialan atau kegagalan bagi sektor ekonomi UMKM adalah masalah 

pemodalan. Hal untuk di karenakan jumlah peminjaman sektor UMKM umumnya 

sangat kecil dan disertai resiko pemberian kredit yang tinggi, serta memerlukan
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banyak tenaga dan biaya. Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan kebijakan kredit 

UMKM dengan cara mempermudah akses pengusaha kecil dan menengah terhadap 

kredit perbankan (Marsuki 2006: 107) 

Pembangunan yang berkelanjutan adalah yang diharapkan disetiap negara. 

Dalam mencapai tujuan diatas, tentunya membutuhkan dana yang besar untuk 

memenuhi tujuan dapat tercapai, dalam hal ini sektor keuangan khususnya 

perbankan memegang peran penting dalam menunjang pembangunan nasional. 

Sesuai dengan UU Nomer 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit  merupakan 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam memimjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utang setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. Kredit juga memiliki pernana yang penting bagi 

perekonomian negara,diantaranya adalah untuk meningkat produktifitas, 

melancarkan pemasaran barang sebagai salah satu alat untuk menjaga stabilan 

ekonomi (Kalesaran, Mandeij, 2016) 

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang giat melaksanakan 

pembangunan untuk mencapai menjadi negara yang maju. Kredit adalah hasil 

utama hal ini didapat dari pembayaran bunga yanng di bebankan pada kredit. 

Bagian terbasar dana bank di oprasionalkan ke bentuk kredit, selain itu kredit 

memiliki kedudukan yang utama pada bank. Kredit memegag peranan penting 

dalam hal pembayran untuk tujuan perekonomian nasional serta penopang 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, penyaluran kredit 

memiliki porsi antar 70% sampai 80% dari total usaha sehingga keuntungan yang 
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di dapatka dari penyaluran kredit merupakan merupakan sumber utama pendapatan 

bank (Winarsih et al.,2015) 

Penyaluran kredit merupakan tulang pungung perbankan dalam 

menghasilkan keuntungan. Dengan begitu bank selalu berinovasi untuk kompetisi 

pada bidang kredit serta untuk mewujudkan pertumbuhan berkesinambungan 

sekaligus menjalankan fungsi utama bank yang di intermediasi keuangan. 

Penyaluraan kredit yang dijalankan oleh pihak bank sangat membantu khususnya 

bagi dunia usaha masyarakatdi dunia usaha dan masyarakat membutuhkan kredit 

yang disalurkan bank berupa kredit investasi (Ningsih, 2015) 

Kredit UMKM merupakan salah satu intruman pembangunan usaha yang 

selalu mendapat perhatian besar dalam suatu negara karena adanya kucuran kredit 

UMKM kepada sektor perekonomian akan menggerakan perekonomian secara 

baik. Pertumbuhan suatu negara selalu akan terkait dengan pertimbuhan ekonomi 

sektor rill yang rata-rata ditompang oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. Menurut Bank Indonesia kredit UMKM semua menyediakan uang atau 

tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu dalam rupiah atau valuta asing, 

berdasarkan persetujuan arau kesepakatan antara bank dan pelopor dengan bank 

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

tentang UMKM ysng berlaku  

Faktor permintaan kredit UMKM terdapat perbedaan yang meneliti Analisis 

faktor–faktor yang memperngaruhi permintaan kredit UMKM di Indonesia, 

permintaan kredit UMKM dan Jumlah UMKM secara positif dan signifiakan 

mempengaruhi perintaan kredit dan secara negarif mempengaruhi tingakt suku 

bunga kredit. Sedangan pada penelitian lain menyatakan bahwa variabel PBRB 
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mempunyai pengaruh signifikan tehadap permintaan kredit dan suku bunga 

berpengaruh negatif terhadap permintaan kredit. 

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

diakui sebagi sektor usaha yang sangat penting, karena sebagai peranaannya yang 

reil dalam perekonomian. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus diakui 

sebagai kekutan strategi dan peting untuk mempercepat pembangunan daerah, 

sebagai contoh keberadaan UMKM di Jawa Timur berdasarkan data BPS jatim 

memberikan kontribusi Produk Regional Bruto (PDRB) hingga 53%. Selain itu 

industri Dijawa timur 54,34% berasal dari UMKM dan mampu menampung 98% 

tenaga kerja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan atas serta penjelasan 

arah penelitian maka dapat dibuat rumusan masalah yang di gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah PDRB, suku bunga, dan jumlah UMKM berpengaruhi terhadap 

permintaan kredit UMKM pada Bank Pembangunan Daerah di 

Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah diperlukan agar masalah yang ada tidak meluas. Batasan masalah 

yang di maksud dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari bank pembangunan Daerah di 

indonesia dalam 4 tahun terakhir yaitu tahun 2013 sa,pai 2016. 

2. Variabel bebas dalam penalitian ini meliputi variabel PDRB, Suku Bunga dan 

Jumlah UMKM.  
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D. Tujuan penelitian 

 Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan dari Penelitian ini adalah: 

untuk menganalisi perubahan PDRB,suku bunga, dan Jumlah UMKM tehadap 

tingkat permintaan kredit UMKM di Indonesia. 

E. Manfaat penelitian 

1. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasai mengenai 

permintaan kredit UMKM, serta menambahkan referensi, pengetahuan terutama 

pada mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Industri Perbankan 

Dapat dijadikan evaluasi dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit terutama kredit UMKM 

 


