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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Salah satu peran penting dari komersial bank adalah dapat memberikan 

pinjaman kepada usaha-usaha kecil. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

berperan penting dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, karena UMKM 

mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Dalam periode lima 

tahun terakhir serapan tenaga kerja UMKM tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% 

selain itu UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) 

yang terus meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% (Kementrian koperasi dan 

UKM Republik Indonesia, 2016). Akan tetapi UMKM pada umumnya cenderung 

kesulitan untuk mendapatkan akses alternatif kredit selain dari bank komersial. 

Padahal pinjaman tersebut berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi 

(Butkiewitcz & Yanikkaya, 2005). 

 Akses keuangan sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pendapatan 

dan dapat membantu dalam mencapai keberhasilan (Pande, et al., 2012). Menurut 

(Pande, et al., 2012) ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan dapat 

menghambat tingkat konsumsi dan investasi sehingga membatasi peluang dalam 

pertumbuhan ekonomi. Dengan memiliki akses keuangan orang miskin bisa keluar 

dari lingkaran kemiskinan dan dapat memiliki pendapatan yang lebih tinggi 

sehingga dapat memperkecil jurang kesenjangan. Penelitian sebelumnya juga 

menunjukan adanya hubungan positif antara ketersediaan akses keuangan dan 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh (Butkiewitcz & Yanikkaya, 2005) tentang
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pengaruh pinjaman International Monetary Fund (IMF) mengindikasikan bahwa 

pinjaman IMF dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi terutama dalam 

peningkatan investasi. Penelitian oleh (Bencivenga & Smith, 1991) juga 

menunjukan adanya hubungan positif antara intermediasi keuangan dan 

pertumbuhan ekonomi. 

 Dalam upaya meningkatkan akses kredit formal oleh UMKM, sebagian 

besar bank komersial telah memberikan skema kredit mikro untuk UMKM 

(Kakuru, 2008). Salah satu kebijakan Perpres Nomor 07 Tahun 2005 yang cukup 

potensial untuk mendukung kemudahan akses terhadap permodalan adalah 

keharusan bank komersial untuk memberikan minimal 20% dari kredit yang 

disalurkan untuk pengembangan UMKM. Akan tetapi UMKM yang ada jarang 

meminjam dari bank komersial, berdasarkan data dari Bank Indonesia posisi kredit 

UMKM sebersar Rp. 900 triliun atau hanya sebesar 19,98% dibandingkan total 

kredit perbankan yang mencapai Rp. 4.505 triliun (Bank Indonesia, 2016). Ironinya, 

banyak UMKM yang menganggap bahwa perbankan bukan lembaga yang dapat 

mendukung kebutuhan modal mereka dan berbagai indikasi menunjukan bahwa 

UMKM masih banyak terjerat pinjaman non formal (Syarif, 2007). 

 Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi pemilik UMKM untuk 

melakukan pinjaman ke perbankan. Dalam penelitian (Nkundabayanga, et al., 

2013) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi UMKM melakukan akses kredit, 

yaitu: persyaratan pinjaman yang meliputi jaminan, jangka waktu pembayaran 

pinjaman dan suku bunga dan literasi keuangan. Literasi keuangan didefinisikan 

sebagai kemampuan untuk membuat penilaian berdasarkan informasi dan 
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mengambil keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan 

keuangan (Beal & Delpachitra, 2003). Riset lain juga menunjukan bahwa UMKM 

yang tidak memiliki jaminan untuk mendukung pinjaman mereka akan cenderung 

memiliki akses yang terbatas ke kredit (Mason & Stark, 2004). 

 Selain itu, tingkat literasi keuangan di Indonesia berada dalam tingkat yang 

rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal tersebut dibuktika dengan survei yang 

dilakukan oleh (Visa, 2012) dalam Visa International Financial Literacy 

Barometer yang dilakukan di 28 negara. Survei tersebut menunjukan bahwa 

Indonesia berada pada posisi ke-27 dengan skor 27.7 dan berada di bawah negara 

Vietnam. (Hatega, 2007) mengatakan bahwa banyak pemilik atau manajer UMKM 

memiliki keterbatasan informasi dalam pembiayaan produk, manajemen keuangan 

pribadi, pengetahuan keuangan, keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan 

anggaran, kesesuaian pembukuan, dan perencanaan keuangan.  

 Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tingkat pendidikan yang 

rendah, tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai 

standar, adanya persepsi bahwa pembukuan tidak penting dalam usahanya, persepsi 

bahwa akuntansi terlalu rumit untuk dilakukan sehingga tidak ada pemisahan dana 

pribadi dan dana yang digunakan dalam proses bisnis (Hutagaol, 2012). Ketika 

individu tidak memiliki literasi keuangan, mereka akan merasa asing dan tidak 

nyaman dengan produk-produk keuangan dan tidak akan tertarik dengan produk-

produk keuangan (Beck, et al., 2007). 

 



4 

 

 

 

Tabel 1.1 

Perbandingan Total Kredit UMKM di Indonesia ( Miliar Rupiah) 

Sumber: Bank Indonesia, 2017 

 Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa kredit UMKM mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Tetapi jika dilihat dari proporsi kredit UMKM terhadap total 

kredit, kredit UMKM berada pada proporsi rendah yaitu di bawah 20%. Hanya pada 

tahun 2014 proporsi kredit UMKM terhadap total kredit berada di kisaran 20%, 

selebihnya kredit UMKM berada di bawah kisaran 20%. 

 Rendahnya proporsi kredit yang disalurkan perbankan ke UMKM bisa 

disebebkan oleh dua faktor, yaitu permintaan dan penawaran. Perbankan masih 

merasa kemampuan UMKM dalam mengembalika kredit masih rendah. Selain itu, 

persyaratan mendapatkan kredit dari bank masih belum bisa terpenuhi oleh 

sebagian besar UMKM. Hal ini terkait dengan karakter UMKM pada umumnya 

merupakan usaha keluarga atau tradisional, sehingga tidak memiliki pembukuan 

yang standar sesuai dengan ketentuan perbankan (Siahaan, 2007).  

 

 

Tahun Kredit UMKM Total kredit Proporsi 

2012 552.226,10 2.778.957,30 19,87% 

2013 639.471,50 3.384.230,30 18,90% 

2014 767.577,60 3.780.114,30 20,31% 

2015 830.656,20 4.176.443,30 19,89% 

2016 900.389,80 4.505.788,10 19,98% 
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Tabel 1.2 

Provinsi dengan Realisasi dan Debitur KUR Terbesar per Desember 2016 

Provinsi Realisasi KUR (Juta 

Rp) 

Jumlah Debitur 

Jawa Tengah 15.410.952 1.087.453 

Jawa Timur 13.100.649 965.002 

Jawa Barat 11.067.918 785.933 

Sulawesi Selatan 4.845.613 277.168 

Sumatera Utara 3.627.048 216.829 

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2017 

 Berdasarkan Tabel 1.2 provinsi Jawa Tengah menempati peringkat pertama 

dengan jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbanyak di Indonesia yaitu sebesar 

15,410 triliun rupiah dan jumlah debitur sebanyak 1.087.453 orang. Hal ini 

menunjukan bahwa Jawa tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan 

UMKM melalui pinjaman perbankan. 

 Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang aktivitas 

perekonomiannya ditunjang oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri 

pengolahan di kota Semarang pada tahun 2014 berkontribusi sebesar Rp. 34,014 

triliun dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 121,262 

triliun atau sebesar 28,05%. Diikuti dengan sektor konstruksi yaitu sebesar Rp. 

32,419 triliun dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 26,7%. Sektor industri 

pengolahan di kota Semarang berisi unit-unit usaha yang berskala besar, menengah, 

kecil dan mikro. 
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Tabel 1.3 

Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan Bank Umum dan 

BPR Kota Semarang Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2017 

 Jumlah kredit dari tahun 2010 sampai 2014 terus mengalami peningkatan 

secara berturut-turut, tetapi tidak di ikuti oleh proporsi kredit ke UMKM yang 

mengalami penurunan sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 hampir setengah jumlah 

kredit dapat disalurkan ke UMKM yaitu sebesar 63,73%  dari jumlah kredit tetapi, 

pada tahun 2011 jumlah kredit sebesar 27,36 triliun hanya dapat disalurkan ke 

UMKM 25,18% saja atau sebesar 6,89 triliun. Bahkan pada tahun 2014 proporsi 

kredit ke UMKM hanya sebesar 21,67% dari jumlah kredit sebesar 47,27 triliun.   

 Hal ini dapat disebabkan UMKM tidak lagi berminat dengan pinjaman yang 

ditawarkan oleh perbankan karena persyaratan pinjaman yang rumit dan karena 

kebanyakan UMKM masih belum mengenal produk-produk keuangan yang 

ditawarkan oleh perbankan. 

 Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nkundabayanga, et al. 

(2013) dengan judul Lending terms, financial literacy and formal credit 

Tahun Jumlah Kredit Kredit ke UMKM 
Proporsi Kredit ke 

UMKM 

2010        23.598.335  15.038.825 63,73% 

2011        27.365.168  6.891.590 25,18% 

2012        36.729.608  7.950.243 21,65% 

2013        43.007.725  9.486.116 22,06% 

2014        47.274.890  10.245.648 21,67% 
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accessbility. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara syarat 

pinjaman bank komersial, literasi keuangan dan akses ke kredit formal oleh 

UMKM. Penelitian ini dilakukan secara cross-sectional, dengan melakukan survey 

terhadap UMKM yang ada di Uganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara syarat pinjaman bank 

komersial, literasi keuangan dan aksesk ke kredit formal. 

 Dalam penelitian ini peneliti mereplikasi penelitian dari (Nkundabayanga, 

et al., 2013). Replikasi dilakukan karena UMKM memiliki peranan yang cukup 

besar bagi perekonomian di Indonesia. Perkembangan UMKM terlihat semakin 

berkembang dengan berbagai jenis produk unggulan. Peneiliti juga merubah 

variabel literasi keuangan UMKM (Nkundabayanga, et al., 2013) menjadi literasi 

pembukuan (Lusimbo & Muturi, 2016). Peneliti memilih literasi pembukuan 

dikarenakan literasi pembukuan dianggap lebih penting di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan bank biasanya meminta laporan keuangan dari debitur sebagai salah 

satu syarat dan dasar untuk mengambil keputusan atas pinjaman yang diajukan.  

 Syarat pinjaman dalam penelitian ini hanya mengamati tingkat suku bunga. 

Kebanyakan UMKM tidak memiliki jaminan yang cukup agar dapat memenuhi 

syarat pinjaman berupa jaminan yang disyaratkan oleh bank. Menurut Zeller (1994) 

persyaratan nilai jaminan dapat menghalangi UMKM dalam mengajukan kredit. 

Selain itu, periode pelunasan pinjamam tidak diamati sebagai variabel untuk syarat 

pinjaman karena tingkat suku bunga merupakan antensenden dari periode 

pelunasan pinjaman. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul, PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA PINJAMAN BANK 
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YANG MENARIK, DAN LITERASI PEMBUKUAN TERHADAP AKSES KE 

KREDIT FORMAL OLEH UMKM UNGGULAN DI KOTA SEMARANG. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, sehingga 

memununculkan pertanyaan untuk mengetahui hubungan syarat pinjaman bank 

komersial dan literasi pembukuan terhadap akses kredit formal oleh UMKM. Maka 

dapat diuraikan permasalahannya sebagai berikut: 

1) Apakah tingkat suku bunga pinjaman bank yang menarik berpengaruh 

terhadap akses ke kredit formal? 

2) Apakah literasi pembukuan berpengaruh terhadap akses ke kredit formal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga pinjaman bank yang menarik 

memiliki pengaruh terhadap akses ke kredit formal. 

2. Untuk mengetahui apakah literasi pembukuan memiliki pengaruh terhadap 

akses ke kredit formal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Peneliti mengharapkan manfaat dari penelitian ini kedepannya agar dapat 

berguna bagi: 
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1. Pemilik atau manajer UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

salah satu masukan dalam mengakses kredit di lembaga penyedia kredit 

formal serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya literasi keuangan 

dalam mengakses kredit formal. 

2. Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan informasi tentang hubungan antara tingkat suku bunga 

pinjaman bank yang menguntungkan dan literasi keuangan terhadap akses 

ke kredit formal oleh UMKM di Kota Semarang. 

3. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

masukan dalam menentukan arah kebijakannya dalam mengatasi masalah 

ketimpangan pendapatan dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


